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َ
 هقذهح

َىػاِدَ َ ُمِضلََّلَػُوََوَمػْنَُيْضػِلْلَفَػالََ ِإفََّاضتَْْمَدَلِلَِّوَؿَتَْمُدُهََوَنْسَتِعيُنُوََمْنَيَػْهِدِهَاللَُّوََفالََ
َشرِيَكََلُوََوَأفََّػُتَمًَّداََعْبُدُهََوَرسَُ اللَُّوََوْحَدُهَالََ ِإَلَوَِإالََّ َوُلُوََأمَّاَبَػْعُد:َلُوََوَأْشَهُدََأْفَالََ

أَنْػػػػػػػػػػػػػَ ََمػػػػػػػػػػػػػاَاْىتَػػػػػػػػػػػػػَديْػَنا ََّْلَػػػػػػػػػػػػػْوالََ َاللَُّهػػػػػػػػػػػػػ
َ

َناَ َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّيػْ َتَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ ْػَناََوالََ ََوالََ
َ َعلينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن لنَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ينةًَ

َ
نَػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَ ـََِإْفَاَل َػيػْ ََوثَػبِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ َاَ  ْػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدا

َ َأماَبعد.
َ-فػػرَّجَاعَعنهػػا–غػػ ةَا خػػوةَاَاظترا ػػ َالعلميػػةَاَمدينػػةََبعػػ َُإيلََّفقػػدَأو ػػلَ

علػػػنَمنظومػػػةَالبيقػػػو َاَمصػػػدلثََياختيػػػاَرَريسَمػػػادةَمصػػػدلثَاضتػػػدي  َفو ػػػ تػػػد
َ-رزتػوَاع-اضتدي  َلسهولتهاَووجازهتا َو دَاخرتتَمعهاَشرحَالشيخَابنَعثيمنيَ

للمػػادةَالعلميػػةَاظتقػػرَّرةَعلػػنَالدػػالب َووجػػدتَمػػنَاظتناسػػ َإجػػرا َ فاعتمدتػػوَأ ػػالًَ
وآدابػػػػو َوفضػػػػلَتعلػػػػَْاضتػػػػدي َمقدمػػػػةَعػػػػنَأقتيػػػػةَ لػػػػ َالعلػػػػْ َتعػػػػديالتَبة ػػػػافةَ

ريخَعلػػػػػَْوجهػػػػػودَالعلمػػػػػا َاَحوػػػػػ َالسػػػػػنة َوتػػػػػ الشػػػػػريمه َوأقتيػػػػػةَعلػػػػػَْا سػػػػػناد َ
وتلخيصَبع ََ رسوماتالمثلةََوا تو يحاتََوالباح ََو افةَبع َاظتإَواظتصدلث َ

َ....منَالدورةََوذلكَلتناس َالغرضَاظتدلوباظتوا ي َعلنَ ريقةَسؤاؿَوجواب َ
َ
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َ. َف افَىذاَال تابَاظتتوا  دلثَاضتدي َللدالب َوىوَتسهيلَمصالعلمية
اعَتعاىلَالنَّ َو َوالقبوؿسائالًَ
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َ
 أُو٘ح ٚلن الحذٗث ّذاسٗخَ ّآداب ْالة الٛلن

 ؟ ٚلْم الحذٗث ًذسطأّاًل: ملارا 

 َوىػوَأشػرؼَخلػقَاعََ نوَيتعلقَب شرؼَالعلـو َوىوَعلَْحدي َالنيب-1
. َوشرؼَالعلَْأرتعنيَػتمدَ َمنَشرؼَاظتعلـو

َِاِرحَّػِاَثػِ  َ ِا):َضتملةَسنتوَفقػاؿََو دَدعاَالنيبَ-2 ػِ  َِ َََسا اللََّّػُ الْرػ ََ )َنضَّػ
ٍِا ِِر َِ اُربَػٍََّّغاَسْثَفُظاَلُ اِرْنا َُبَّ َ.(1)((َفَحِفَظُ اَثتَّىا ُػبَػََّّْغُ افَػ

ُتْماقُػػْ اِنفاُنحػػ}اظتدلػػوبَاصتالػػ َابػػةَاعَتعػػاىل:ََيوبػوَلتصػػلَا تبػػاعَوالت سػػ-3
اَلُلػػػػػػْماُذنُػػػػػػل َا َْ اُ ْحبِػػػػػػْبُلُماللَّّػػػػػػُ اَ  َػْغِفػػػػػػ ُُلنِّ ٌَُفػػػػػػلر اُتِحبُّػػػػػػلَفاللَّّػػػػػػَ افَػػػػػػِتَِّب ُلْماَ للَّّػػػػػػُ ا

َ[.31:َعمرافَ]آؿ{رَِّثيم ا
وأ ػػحابو َوأ ثػػرىَْعليػػوَ ػػالة ََودارسػػوَىػػذاَالعلػػَْأ ػػربَالنػػاسَللنػػيبَ-4

َوذلكَظتالزمتهَْ  والوَوأفعالوَوسنتو.
َو دَ يلَفيهْ:َ

َُْأىػػػػػػػػلَالنػػػػػػػػيبَِّوإفأىػػػػػػػػلَاضتػػػػػػػػ َدي َىػػػػػػػػ
َ

َملَيصػػػػحبواَنْوسػػػػوَأنواَسػػػػوَ ػػػػػِحبواَ
َ                                                              

َ( َو اؿَا لبا :َ" حيث".3660(َسننَأيبَداود:َ)1)
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ا

َ الصػػػػػحابةَاََ:-رزتػػػػػوَاع–اقػػػػػِؿالل ػػػػػِفُّ ا "أىػػػػػُلَاضتػػػػػدي َاَ ػػػػػلَزمػػػػػاف
َ.(1)زماهنْ"

 َرأيػػػ َأحػػػػًداَمػػػنَأ ػػػػحابَإذاَرأيػػػُ َ ػػػػاحَ َحػػػديٍ َف ػػػػ  نػػػِفا :ػػػػلؿ:ا 
َ."(2)اعََرسوؿ

ََالنَّػػػيبََََّرأَيْػػػ َََُفَ ػػػَ  ََِّاضْتَػػػِديِ  ََحابََِأْ ػػػَِمػػػنَََْرُجػػػاًلَََرأَيْػػػ َََِإَذا  قػػػِؿاس َضػػػِ:ا
َ.(3)"َحيًّا

ْسَنادَُ"َ:-رزتوَاع–اعب الهللا نالل بِرؾ قِؿا يِن َِمنَََاْ ِ ْسػَنادََُلَػْواَلََالدِّ ََلَقػاؿَََاْ ِ
َ.(4)"َشا ََََماََشا ََََمنَْ

ػػحِا َ  سُِ َِإالَََّلرَِّجػػاؿَِاَِمػػنَََاضْتَػػِدي ََََيدْلُػػ ََُاَلَ"َ:أنػػوَ ػػاؿَ-رزتػػوَاع–َ انلػػّاللريػػ
َ.(5)"ِإنَاثُػَهاَِإالَََِّفيوََِيَػْ َىدَََُواَلََذُْ َرانُػَها 

ََأْ َحابََََيُ ونُواَملَََِْإفَْاَالدائوةَاظتنصورة:َ"َ-رزتوَاع–َقِؿاسث  ا ناثحب  ا
َََْْمنَََْأْدِريََفاَلََاضتَِْديِ   َ.(6)"ُى

ا

                                                             

 (.49(َ واعدَالتحدي َللقاشتي:َ)ص1َ)
 (.49)صَ:َاظترج َالسابق(2َ)
 (46(َشرؼَأ حابَاضتدي َللخدي َالبغدادي:ًَ)ص3َ)
 (َحتقيقَنورَالدينَعرت.256(َمقدمةَابنَالصالح:َ)ص4َ)
 (.70(َشرؼَأ حابَاضتدي َللخدي :َ)ص5َ)
 (.24:َ)صَاظترج َالسابق(6َ)
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ََوَأْ ػَحابََُالسََّماِ  َاسَُُحرََّاْلَماَلِئَ ةَُ"َ:أنوَ اؿَ-رزتوَاع–َعناِفيِفالل لر  ا
َ.(1)"اْ َْرضََُِحرَّاسََُاضتَِْدي َِ

ِح انلىا نيِ َََُْلوَْ"ؿ:َأنوَ اَ-رزتوَاع–ا سُِ َاضتَِْدي ََِِمنَََأَْفَضلَََالصَّاَلَة ََأفََََّأْعَل
َ.(2)"َحدَّْث َََُما

َليػيما نارح  اقػِؿ ا َ:-رزتوَاع–َلللز ػَان 

َعػػػػليكَب  حػػػػابَاضتػػػػدي َا فػا ػػػػػل
 

َ ػػػػلَاعتػػػػػد َوالوػضائػػػػػل  َجتػػػػػدَعػندىػػػػػْ
َ َ ػلػػػػػػػماَىػػػػػػػب َالصػػبػػػػػػػػػػػػػا َأحػػػػػػػنَإلػيهػػػػػػػْ

 
َوأدعػػػػػوَإلػػػػيهَْاَالّضػػػػػحنَوا  ائػػػػػل 
َشػػػػػػيوخَحػػػػػػػدي َاظتػػػػػػػصدونَوعػلػومػػػػػػػػو 

 
َومتبػػػػػػػػػػػوعَأ ػوالػػػػػػػػػػػػوَفػػػػػػػػػػػػيَالػمػػسػائػػػػػػػػػػػػػػػػل 
َىػػػػػػَْنػقػحػػػػػػػواَمػنػػػػػػهاَالصػحػيػػػػػػػثَوبينػػػػػػوا 

 
َضتػوافػػػػػػػػػػلمػعػارفػػػػػػػػػوَفػػػػػػػػػيَالػمػمػتػػػػػػػػػعاتَا 
َفػهػػػػػػػػَْفػػػػػػػػػيَمػبػانػيػػػػػػػػػوَجػبػػػػػػػػػاؿَمػنػيػوػػػػػػػػػػػػة 

َ
َوىػػػػػػَْفػػػػػػيَمػغػانػيػػػػػػوَشػمػػػػػػوسَمػحافػػػػػػل 
َيػذبػػػػػػػػوفَعػػػػػػػػػنَديػػػػػػػػنَالػنػبػػػػػػػػيَمػحػمػػػػػػػػػػػد 

 
َبػ لػسػنػػػػػػػػةَمػثػػػػػػػػلَالػسػيػػػػػػػػوؼَالػوػػػػػػػػوا ل 
َدلػيػلػهػػػػػػػػػػػػَْ ػػػػػػػػػػػػوؿَالػرسػػػػػػػػػػػػوؿَوفػعػلػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
َالوػصػػػػػلَأ ػػػػػػو َالػدالئػػػػػػػل  َوذلػػػػػكَيػػػػػػـو
َػهػػػػػػػػػػػػَْآيَالػ ػتػػػػػػػػػػػػابَوإنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوومػدرس 

 
َ  ػمػػػػػػػػػػػ َبػرىػػػػػػػػػػػافَلػ ػػػػػػػػػػػلَمػنػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
َىػػػػػَْح ػػةَا سػػالـَالَمػػاَيدػػي َمػػن 

 
َ(3)دمػػػػػػػاغَألػػػػػػػدَالػػخػصػػػػػػػاـَمػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ 
َ َرِنّ َي:َالبخاَراَشرحََقِؿاللل )إّفَعلَْاضتدي َبعدَالقرآفَىوَأفضػلَالعلػـو

نَحيػػ َأنّػػوَبػػوَيعلػػَْمػػرادَاعَتعػػاىلَمػػنَ المػػو َوأعالىػػاَوأجػػّلَاظتعػػارؼَوأسػػناىا َمػػ
                                                             

 (.44(َشرؼَأ حابَاضتدي :َ)ص1َ)
 (.84:َ)صَاظترج َالسابق(2َ)
َ(.595َ/2القاسْ:َ)َأيبَةسنَعنَالذبَاَالروضَالباسَْ(3)
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ومنػػػوَيظهػػػرَاظتقا ػػػدَمػػػنَأح امػػػوَ..َإىلَأفَ ػػػاؿ:َولػػػذلكَ ػػػافَأعلػػػنَالعلمػػػا َ ػػػدراًَ
وأ ػرمهََْوأنورىَْبػدراًَوأفخمهػَْخدػراًَوأنػبلهَْشػ ناًَوأعظمهػَْعنػدَاعَمن لػةَومنػ الًَ

وعػا لواَأسػرارىاََا حاديػ م انةَوم انًا:َزتلةَالسّنةَالنبويّةَونػا لواَأخبارىػاَوحوظػةَ
َ.(1)وػتّققواَألواظها(

مػػػنَال ػػػذبَواالفػػػرتا  َويت نػػػ َاظتسػػػلََْ نػػػوَبػػػوَحتوػػػ َأحاديػػػ َالنػػػيبََ-5
َّّااَنَذبَااَرنْا))يقوؿ:ََ:َفالنيبَالو وعَاَال ذبَعلنَرسوؿَاعَ ػَ ل اَعََّػ ّْ َُ اُرتَػ

ََُ هُاافَػََّْيَتبَػلَّسْا َ.(2)((للحَِّرِااِرنَااَرْ:

َ مػػػػداف َعػػػػنَسػػػػنةَالنػػػػيبََللَُّػػػػملطِلػػػػ اافػػػػ ا ػػػػ   َوردَأفَيستشػػػعرَمهمتػػػػو
َها َونويَالتحريمهَعنها َونشرَالصحيثَمنها:فيالدعوفَ

َتعػػػاىلَيشػػػعرَأنػػػوَاظتػػػداف َعػػػنَسػػػنةَرسػػػوؿَاعََ-رزتػػػوَاع-نػػػِفاللػػػ لرقطحّ
اَأفََّأحػػػػداًَيقػػػػدرَي ػػػػذبَعلػػػػنَاضتامػػػػلَلوا ىػػػػاَفقػػػػدَ ػػػػاؿ:َ)يػػػػاَأىػػػػلَبغػػػػدادَالَتظنػػػػَو

َ.(3)(وأناَحيَ َاعََرسوؿ

َزػػػي ازنػػ  َ:ِ فػػػ مرَبضػػربَعنقػػوَفقػػػاؿَلػػوَال نػػديق:َملَتضػػػربََ سخػػذايػػِر ُفالل
؟َ ػػاؿ:َأريػػثَالعبػػادَمنػػك َ ػػاؿ:َفػػ ينَأنػػَ َمػػنَألػػمهَحػػدي ََعنقػػيَيػػاَأمػػنَاظتػػؤمنني

 َ ػػاؿ:َفػػ ينَاعََ لهػػاَمػاَفيهػػاَحػػرؼَندػقَبػػوَرسػوؿََو ػعتهاَعلػػنَرسػوؿَاعَ

                                                             

َ(.1/2:َ)مقدمةَال وا  َالدراريَاَشرحَالبخاريَ(1)
َ(.1291(َ حيثَالبخاري:َ)2)
 (.1/13(َموسوعةَأ واؿَالدار دينَاَالرجاؿ:َ)3)
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 (11) 

عبػػدَاعَبػػنَاظتبػػارؾَينخالهنػػاَفيخرجاهنػػاَعػػدوَاعَمػػنَأيبَإسػػحاؽَالوػػ اريََوَأنػػ َيػػا
َ.(1)اَ!اَحرفًَحرفًَ

َفبهػػػذاَالعلػػػَْنت ػػػنَػتاربػػػةَا حاديػػػ َالواىيػػػةَواظتو ػػػوعةَوالضػػػعيوةَاظتنتشػػػرةَبػػػني
 الناس َاليتَتشوهَ ورةَالسنةَوجتعلَالناسَاَحرجَمنَدينهَْمثل:

َيِنُلمْااتغسػػَّللاَلا))احػػدي : ا ُػػلرثاإنَّػػ فا ِل ػػ   ا سػػ ناللَّػػِذ اِ ِْلَ ػػِ ِااِصػػبػْ
ََص ا.(2)((للبَػ

ػػا َاْسػػِتْعَماؿََعػػػنَالنػَّْهػػيَِاََالْػػَوارِد":َ ػػاؿَابػػنَاظتنػػن
َ
يػػ َمػػنَاظتشػػمس َاظت َ ر ػػػوَرتَِ

َ.(3)"ِبوََِااِلْحِتَ اج(َ حدٍَ)َلتلَ ََواَلََيصّث َاَلََبَاِ ل 

يصػػػثَمسػػػنداَإفتػػػاَفيػػػوَعػػػنَعمػػػرََي مسَشػػػ ػػػاؿَالعقيلػػػي:َ"ولػػػيسَاَاظتػػػا َاظتشػػػ
"(4).َ

والَأ ػػرهَاظتػا َاظتشػمسَإالَأفَي ػػرهَ"َ:-رزتػوَاع- ػػاؿَالشػافعيََومػاَأحسػنَمػا
َ.(5)منَجهةَالد "

َ ةالَّي لف))َ ر  اث  ث: َ تِفاضبةالَّلج ا ض َف لَماَوردََ (6)((للتي ماض

َ
                                                             

 (.216(َوتاريخَاطتلوا َللسيو ي:َ)1/201(َتذ رةَاضتواظ:َ)1)
َ(.1/428(َالبدرَاظتنن:َ)2)
َ(.1/428:َ)اظترج َالسابق(3َ)
 (.1/429:َ)اظترج َالسابق(4)
 (.1/233(َمعرفةَالسننَواآلثارَللبيهقي:َ)5)
َ(.3427(َالسلسلةَالضعيوة:َ)6)
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 (12) 

َ ماَ ررهَاضتاف َابنَح ر َ.(1)اَأفَالتيمَْ ربتافَالَيصثَمنوَشي 

ََرُجػلٌَََجػا َََبسػندهَ ػاؿ:َالبخػاري والصحيث:َأنوَ ربةَواحػدة:َوالػدليلَحػدي َ
َََْْأْجَنْب ََُِإ َِّ:َفَػَقاؿَََ َاطَتدَّابََِْبنََُِعَمرَََِإىَلَ ػاَ  َُأِ  ََِفَػَل

َ
ػارََُفَػَقػاؿَََاظت َيَاِسػرٍََبْػنَََُعمَّ

ََََاطَتدَّػػابََِبْػػنَِاَِلُعَمػػرَ:ََْْأَنْػػ ََََفَ مَّػػاََوأَنْػػَ  َأَنَػػػاََسػػَورٍََِاََُ نَّػػاَأَنَّػػاَتَػػػْذُ رَََُأَمػػا َفَػلَػػػ
َػػا)):ََالنَّػػيبَ َفَػَقػػاؿَََ َلِلنَّػػيبََِّفَػػَذَ ْرتَََُفَصػػلَّْيُ  َفَػَتَمعَّْ ػػ ََُأَنَػػاََوَأمَّػػاَُتَصػػلِّ  ََ ػػافَََِإفتَّ
ََوْجَهػوََُِِبَِمػاََمَسػثَََُثََِّفيِهَمػا ََونَػَوػخَََاَ ْرَض َِبَ وَّْيػوَََِالنَّػيبَ ََفَضػَربَََ((َىَ َذاََيْ ِويكََ
 .(2)وََ وَّْيوَِ

ا للغسػ انسػ الأ)) ر  اث  ث:ا اررضػِفانػ اصػـل ضػحىانػ اذ ػصا صػـل
َ.(3) عيمهَجًداَ(( للرنِةان اص قةا رناللجحِ ةان اٌس 

 اؿَا لبا :َمنَآثارَىذاَاضتدي َالسيئةَأفَتر  َسننَ حيحةَمشهورةَمنهاَ
َ.(4)العقيقة

َ.(5)اَأمافَمنَالغلَالَيصثَمنهاَشي ماَوردَاَمسثَالر بةَوأهنَ لََ-

للَّهػػػما ػػػي ا)ثنػػػا َالو ػػػو َعنػػػدَغسػػػلَاليػػػدَيقػػػوؿ:َ ػػػلَمػػػاَوردَمػػػنَالػػػدعا َأ-
وابػنَح ػرَوابػنَالصػالحَوويَوالَيصثَفيوَشي .َو ررَذلك:َالنََّ()با ل(ا جهّ..
َ.وابنَالقيْ

                                                             

َ.)وماَبعدىا1/267َ(َالتلخيصَ)1)
َ(.338(َالبخاري:َ)2)
 (.904(َالسلسلةَالضعيوةَلأللبا :َ)3)
َ(.904:َ)اظترج َالسابقَ(4)
َ(.1/463( َواجملموعَللنووي:َ)1/187(َزادَاظتعاد:َ)5)
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 (13) 

َوغنىاَمنَأحادي َاَبابَالعقائدَوالسياسةَوالسنةَوى ذا.
ويتبػػ َسػػنتوَََاظتػذىيب َويقػػودَاظتسػلَْخلػػمهَالنػيبوبػوَيػػتَْػتاربػةَالتعصػػ ََ-6
ره َويػػػػرتؾَمػػػػاَمتػػػػالمهَالسػػػػنةَمػػػػنَا  ػػػػواؿَواآلرا َواظتػػػػذاى  َو ػػػػدَنظػػػػَْبعػػػػ َوآثػػػػا

َوعدـَتقدميَ وؿَأحدَعليوَيقوؿَفيها:َاظتت خرينَمنظومةَرتيلةَاَاتباعَ وؿَالنيبَ

َو ػػػػػػػػػػػػػػوؿَأعػػػػػػػػػػػػػػالـَاعتػػػػػػػػػػػػػػد َالَيعمػػػػػػػػػػػػػػل
َ

َبقولنػػػػػػػػػػػػػػػاَبػػػػػػػػػػػػػػػدوفَنػػػػػػػػػػػػػػػصَيقبػػػػػػػػػػػػػػػلََُ
َ َفيػػػػػػػػػػػػػػػػػوَدليػػػػػػػػػػػػػػػػػلَا خػػػػػػػػػػػػػػػػػذَباضتػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 

َ
َوذاؾَاَالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدميَواضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي َ
َ َوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَةَا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿَأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَحني

َ
َالَينبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَالَإسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـََُ
َ َأخػػػػػػػػػػػػػػػػػًذاَبػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وايلَحػػػػػػػػػػػػػػػػػ َتعػػػػػػػػػػػػػػػػػرضََ

َ
َعلػػػػػنَاضتػػػػػػدي َوال تػػػػػابَاظترتضػػػػػػنَ
َ َومالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَإمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـَدارَاعت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

َ
َ ػػػػػػػػػاؿَو ػػػػػػػػػدَأشػػػػػػػػػارَؿتػػػػػػػػػوَاضت ػػػػػػػػػرةَ
َ َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـَمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَذوَ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

َ
َومنػػػػػػػػػػػػوَمػػػػػػػػػػػػردودَسػػػػػػػػػػػػو َالرسػػػػػػػػػػػػوؿََِ
َ َُْ َوالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافعيَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿَإفَرأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

َ
ََُْ َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػويلَؼتالًوػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَرويػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
َ َاَاصتػػػػػػػػػػػػػػػدارمػػػػػػػػػػػػػػػنَاضتػػػػػػػػػػػػػػػدي َفا ػػػػػػػػػػػػػػػرَو

َ
َبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويلَاظتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمهَا خبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارَ
َ َوأزتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿَعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػَْالَت بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا

َ
َمػػػػػػػاَ لتػػػػػػػوَبػػػػػػػلَأ ػػػػػػػلَذاؾَفػػػػػػػا لبواَ
َ َفػػػػػػػػػػانظرَمػػػػػػػػػػاَ الػػػػػػػػػػػ َاعتػػػػػػػػػػداةَا ربعػػػػػػػػػػػة

َ
َواعمػػػػػػػػػلَِبػػػػػػػػػاَفػػػػػػػػػةفَفيهػػػػػػػػػاَمنوعػػػػػػػػػةَ
اع د ارناللَُّ ِ الأجػ َّ اسذنَارحهم:َ َ ق اتح ثاعناسي يةايذلاللفنّْ

َلقػّ َثيماللُ "شػرحَألويتػو"َالػيتَطتػصََاَأوؿَقِؿاللحِفػظاز نالل  ناعبػ اللػ
َ بػٌنَنوُعػو َابنَالصالح"َاَىذاَالون:َ اؿَ"َفيهاَ" تاب علَْاضتدي َخدنَو عػو 
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 (14) 

عليوَمدارَأ ثِرَا ح اـِ َوبوَيعرؼَاضتالؿَواضتراـ َو ىلوَا ػدالٌحَالَبُػدََّللدَّالػ َ
َ.(1)منَفهمو؛َفلهذاَنُِدبَإىلَتقدميَالعنايةَب تاٍبَاَعلمو"

علػػَْالَيػػدرسَإالَللمختصػػنيَاَاصتامعػػاتَوال ليػػاتَواظتعاىػػد َفهػػوَ نػػوََ-7
َنادرَالذ رَبنيَالناس.

اَفي ػػػوفَىػػػذاَاَ ػػػحيحًَ فَمبثػػلَىػػػذهَالعلػػػَْنت ػػػنَفهػػػَْالسػػنةَالنبويػػػةَفهًمػػػَ-8
َ ػػا ربعنيَالنوويػػةَأوَ َ تػػ َالسػػنةَاظتبسػػدة العلػػَْمقدمػػةَو ػػرورةَمػػنَ ػػروراتَ ػػرا ة

َ ريػػػػاضَالصػػػػ َ صػػػػحيثَالبخػػػػاريَاضتنيَأوَاظتدَواظتتوسػػػػدة َ-رزتهمػػػػاَاع-ومسػػػػلَْلػػػػة
َوغنقتا.

   

  

                                                             

َ(.1/97(َشرحَالتبصرةَوالتذ رةَألويةَالعرا ي:َ)1)
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 (15) 

 

ً٘ا: أُن   آداب ْالة الٛلنثاً

َاَا بياتَاآلتية:َ-رزتوَاع–ا ماـَالشافعيَنظمهاَ
َبسػػػػػػػػػػػتةَأخػػػػػػػػػػيَلػػػػػػػػػػنَتنػػػػػػػػػػػاؿَالعلػػػػػػػػػػَْإال

َ
َسػػػػػػػػػػ نبيكَعػػػػػػػػػػنَتوصػػػػػػػػػػيلهاَببيػػػػػػػػػػافَ
َ َذ ػػػػػػػػػػػػػاٍ َوحػػػػػػػػػػػػػرٍصَواجتهػػػػػػػػػػػػػاٍدَوبُػْلغػػػػػػػػػػػػػػةٍَ

َ
َأسػػػػػػػػػػػتاٍذَو ػػػػػػػػػػوِؿَزمػػػػػػػػػػػافََِو ػػػػػػػػػػحبةََِ
َ َ-بُلغة:َىيَاظتصروؼَالذيَيُػبَػلُِّغَكَإىلَبُػْغَيِتكَمنَحتصيلَالعلْ َفةفَأسػالفناوال

َ.ملَير واَلدال َالعلَْأفَي وفَعالةَعلنَالناسَ-عنهَْر يَاع

اللصبَ: -1
َُ لاا َِ}خنَماَيقاؿَاَبابَالصربَ ولوَتعاىل:َ َُ لاَ َصػِِ  سَ ػَُّهِاللَّػِذ َنامَرحُػللالْصػِب

َََُُّّلْماتُػْفَُِّحلفَاَ رَلِ ُطللاَ لتػَّ:ُا َ.[200:َسورةَآؿَعمراف]َ{للاللَََّّ اَل
َ اؿَأبوَدتاـَؼتا باًَنوسو:

َذريػػػػينَأنػػػػاُؿَمػػػػاَالَيُنػػػػاؿَمػػػػنَالُعلػػػػن
َ

فَصػػْعُ َالعلػػنَاَالصػػع َوالسَّػػْهُلَاََ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهل َالسَّ

َ
َتريػػػػػػػػػػػػدينَإدراؾَاظتعػػػػػػػػػػػػايلَرخيػػػػػػػػػػػػػػصة

َ
َوالَبػػػػدَدوفَالشػػػػهدَمػػػػنَإبَػػػػرَالنحػػػػػػػلَ
َ َ

َ
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 (16) 

َو اؿَآخر:َ
َاجملػػػػػػػػدَدتػػػػػػػػراًَأنػػػػػػػػ َآ لػػػػػػػػوالَحتسػػػػػػػػ َ

َ
َلػػػػػنَتبلػػػػػ َاجملػػػػػدَحػػػػػ َتَػْلَعػػػػػَقَالَصػػػػػػربَاَ
َ انخ صاللُ  : -2

َا خالصَاَعملكا وإيػاؾَوالريػا  ََ ولي نَ صدؾَوجوَاعَوالػدارَاآلخػرةَ لـ 
َُِّْػَما)):َوح َالظهػورَواالسػتعال َعلػنَا  ػرافَفقػدَ ػاؿََرُسػوُؿَاللَّػِوَ َرػْناَََّػَ الْل

ََُُّا ََِؼا ِػِ اُ ُجػلَهاللحَّػِِساِنَلْيػِ اَسْدَخََّػُ اِلُيَجِِرَ اِ ِ الْل َ َِ اَسْ اِلُيَ ِِرَ اِ ِ اللسُّػَفَهَِ اَسْ اَ ْصػ
َ.(1)((للََُّّ اللحَِّرَا

بيُةاعَّماللح  ث و دَُحِ ػَيََ فَملَي نَينويَنيةَ حيحةإيشدَ البوَعَََ 
َََْاتَػَعلَّْمنََ":ََ اؿَََأَنَّوََُ-رزتوَاع–َالثػَّْوِريََُِّسْوَيافََََعنَْ ََيُ ػوفََََأفََْفَػَ َ ََتَػَعػاىَلََاللَّوََِِلَغْنََِاْلِعْل
َ.َ"لِلَّوََِإالََّ

نَػػا":َ-رزتػػوَاع–َاْلُمبَػػػاَرؾََِبْػػنََُاللَّػػػوَََِعْبػػدَََُو َػػاؿََ َََْ ََلبػْ نْػَياَاْلِعْلػػػ َتَػػػػْرؾَََِعلَػػنَفَػػػَدلََّناَلِلػػد 
نْػَيا َ.(2)"الد 

 للُ  ا ِلَُّم: -3

َُّػللاللتػَّػْلرَلَةا ُػمَّالَػْما}يعملواَ اؿَتعاىلَوا واَاليهودَظتاَتعلمواَوملَ َر َػُ اللَّػِذ َناُث ّْ
اللَّػػِذ َناَنػػذَُّ للاِ   َػػِِتاللََّّػػِ ا ػػَفِرَلا ِػػْاَ اَر َػػُ الْلَ:ػػْلـِ ِْ َ ْحِ َُّلَيػػِاَنَ  َػػِ الْلِحَ ػػِِراَ ْحِ ػػُ اَس

ِلِ ينَاَ للََُّّ اَلا ػَا َ[.5:َسورةَاصتمعة]َ{ْهِ  الْلَ:ْلـَاللظَِّ

                                                             

َ(َو اؿَا لبا :َ"حسن".2654(َسننَالرتمذي:َ)1)
َ(.80:َ)للماورديَ(َأدبَالدنياَوالدين2)
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اِا في :الٌتحِـالأ قِتافي  -4
َ مر ػةَفيهػاَن  ػلَملَ أشػهرَسػبعةَمبصرَ ناَ:يقوؿَحامتَأيبَبنَالرزتنَعبد اؿَ

َورفيػقَأناَيوماَف تيناَ: اؿَ.واظتقابلةَالنسخَ:وبالليلَ الشيوخَجملالسَمقسَْهنارناَ ل
َ ػػرناَفلمػػاَ فاشػػرتيناهَ أع بتنػػاَشت ػػةَ ريقنػػاَاَفرأينػػاَ عليػػلَىػػوَ:فقػػالواَ شػػيخاَيل
َنػػ ؿَفلػػَْ اجمللػػسَإىلَومضػػيناَ إ ػػالحوَنت نػػاَفلػػَْ غتلػػسَو ػػ َحضػػرَ البيػػ َإىل
َمػنَنعديػوَأفَفػراغَلنػاَي ػنَملَ نيئاَف  لناهَ يتغنَأفَو ادَ أياـَثالثةَعليوَأتنَح 
ا.(1)اصتسدَبراحةَالعلَْيستداعَالَ: اؿَث.َيشويو
َلػػػوَلتػػػىَأبػػػاَيػػػاَ:لتػػػىَأـَماتػػػ َحػػػنيَدينػػػارَبػػػنَظتالػػػكَجعوػػػر َبػػػنَسػػػيارَ ػػػاؿَو
َ.(2)"!نوسيَلدلق َاستدع َلو":َ اؿَ  ت وج

َبػػنَََزَتَّػػادََََرأَيػػ َََُمػػاَِإ َِّْ:ََلُ ػػَْ ُػْلػػ ََُلَػػوَْ"َ:-اعَرزتػػو-َِإشْتَاِعْيػػلَََبػػنََُُمْوَسػػنَ َػػاؿََ
َث ََأفََِْإمَّػػػاََمْشػػػُغْواًل ََ ػػػافََََلَصػػػَدْ ُ  ََ ػػػاِح ًا ََسػػػَلَمةََ ََأوََُْيسػػػبَِّث ََأوََْيَػْقػػػَرَأ ََأوََْلُتَػػػدِّ
ََََْ دََُْيَصلَِّي  َ.(3)"َذِلكََََعَلنَالنػََّهارََََ سَّ

َناََ ِدـََ:َ"-اعَرزتو-َلْيَوََنػََُبنَجعورَأبوَ اؿ ََمعِػنيٍََْبنَََُولَتَْىَََحْنَبلٍََْبنَُاََأزْتَدَََُعَليػْ
َنََْعػػَاللَّػػوََُِعبَػْيػػدََِبْػػنَِاََمْعِقػػلَََِعلَػػنَ َػػػَرْأتََََجْعَوػػرٍََأَبَػػاَيَػػا:َ َػػاؿَََيُػَعػػاِنُقيِنَََوُىػػوَََلَتْػػَىَََفَسػػ ََليِنَ
َلَػػػوَْ:ََحْنبَػػػلٍََبْػػػنََََأزْتَػػػدَََيَػْعػػػيِنََاللَّػػػوَََِعْبػػػدََِأَبَػػػاَلَػػػوََُفَػَقػػػاؿَََيَػػػػْوـٌََاضْتَػػػاِئ َََِو ْػػػ َََِأْدنََ:ََعدَػػػا ٍَ
نْػَياَتُػَواِرؽََََأوََْدَتُوتََََأفَََْأْ َرهَُ:ََ اؿََ!َََجَلْس ََ َ.(4)"َأشْتََعوَََُأفََْ َػْبلَََالد 

                                                             

َ(.2/35( َوتذ رةَاضتواظ:َ)13َ/266(َسنَأعالـَالنبال :َ)1)
َ(.2َ/365(َحليةَا وليا :َ)2)
َ.(7َ/44(َسنَأعالـَالنبال :َ)3)
َ(.2َ/182(َاصتام َ خالؽَالراويَوآدابَالسام :َ)4)
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ػػدََُ َػاؿَََو ََجلَػػسََََمػػاََأوَّؿَََاضْتَػِدي َََِىػػَذاََعػػنَََْمعِػنيٍََبْػػنَََُىَلَتْػََسػػ ََليِنَ":َاْلَوْضػػلََِبْػنََُػُتَمَّ
ثَػَنا:َفَػُقْلػػ ََُِإيَلَّ  َِ ُْخػػػرِجَََفَػُقْمػػ ََُِ َتابِػػَك َِمػػنَََْ ػػافَََلَػػوَْ:َفَػَقػػاؿََََسػػَلَمَة َبْػػنََُزَتَّػػادَََُحػػدَّ

؛ََأْملِػوَِ:َ َػاؿَََُثََّثَػػْويبَََعلَػنَفَػَقػَب َََِ تَػايبَ ََفَ ْمَلْيتُػػوَُ:َ َػاؿَََأَْلَقػاَؾ َاَلَََأفَََْأَخػاؼََُفَػِة َََِّعلَػيَّ
َ.(1)"َعَلْيوََِفَػَقَرْأتََُِ َتايبَََأْخَرْج ََُُثَََّعَلْيِو 

 ػػافَلتوػػ َمػاَبػػنيَالعصػػرَإىلَاظتغػػربَأربعػػنيََ-رزتػػوَاع–أفَالػػدار دينََلُت ػنَو
َحديًثا.

ا:فّا  ل ةاللطَّ ان ِؾا للزتغِؿا ِخت ؼاللَُّ ِ  -5
 َأوَبػنيَالنػاسَمدلقػاًََ َالعلمػا ختالؼَبػنيإياؾَأفَتشتغلَاَبدايةَالدل َبػاال

َال تػابََ فةنوَيضي َزمانكَويورؽَذىنكَ فةنوَلتنَالذىن َويدى َالعقل ِِ بلَأعػ
َ ليتكَح َتُتقنواَالذيَتقرؤهَأو َ تػابَإىلََلونَالذيَت خذه  َواحذرَمنَالتنقلَمػن

 ػلَوعليػكَأفَتعتػينَمػنَََ. تابَمنَغنَموج ؛َفةنوَعالمةَالض رَوعػدـَالوػالح
ا.علَْبا ىَْفا ىْ

ََأْ ثَػػرَََلِْلُخُصػوَماتَََِغَرً ػاَِدينَػوَََُجَعػلََََمػنَْ"َ:-رزتػوَاع–َاْلَع ِي َََِعْبدََِْبنََُُعَمرَََُ اؿََ
َ.(2)"التػَّنَػق لََ
َ
َ
َ

                                                             

َ(.60(َالشمائلَاامدية:َ)حدي 1َ)
َ(.2/931(َجام َبيافَالعلَْوفضلو:َ)2)
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َؾالل ُِصّ: -6  ت
ا:أحدَالسلمه اؿَ

َشػػػػػػػػػػػ وتَإىلَو يػػػػػػػػػػػ َسػػػػػػػػػػػو َحوظػػػػػػػػػػػي
َ

َف رشػػػػػػػػػػػػػػػد َإىلَتػػػػػػػػػػػػػػػرؾَاظتعا ػػػػػػػػػػػػػػػيَ
َ َو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿَيلَأفَالعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور

َ
َالَيؤتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهَعا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيونػػػػػػػػػػػػػػػػػػورَعََ
َ َ:للصِلصالختيِراللصِث  -7

َْا } اؿَتعاىل:َ َِاانَػْفَسكَااَ لْصِب ّّْااِ ِْلغَػَ لةِاارَ ػَُّهػماَ ْ ُعلفَااللَِّذ نَااَر َُِ ػ َِ ػُ  فَااَ لْل اُ 
ُْ ُااَ َلااَ ْجَه ُا َحِؾَااتَػ ُهمْااَعيػْ َِ  ُااَعحػْ نْػَيِالْلَحَيِةِاازِ َحةَااُت ِْااَ َلاالل ُّ ٌَْفَّْحَػِاَرػنْااُتِطػ اَعػنا ُاقَػَّْبَػاَس
َِنَِ َِااِذْن َُهُاا ََنِفَااَيَللهُااَ لتػََّب َََُِاَسْر َ[.28:َال همه]{افُػ

ا ِرَحِ:اللتأدبارِالل ي :

َ.(1)(العاملََِيو َّرَأفَالسنَّةَمن:َ)-رزتوَاع–َ يسافَبنَ اوسَ اؿ

َ عػٍ  َبػنَُأيَبََِّبر ابَي خذَعباسٍََابنَرُِئيََ":َ-رزتوَاع–َالَبصريَاضتَسنَ اؿَو
َإنػو:َ)فقػاؿَ (ا نصػارَمػنَرجػلٍََبر ػابَت خػذََاعَرسػوؿَعػَْابنَن أ:َ)لوَفقيل
َََْأفَللَحرْبََِينبغي َ.(2)"(وُيشرَّؼَََيُعظَّ

:َفقػػاؿَثابػػٍ  َبػػنَزيػػدَبر ػػابَعبػػاسٍََابػػنََُأمَسػػك:َ-رزتػػوَاع–َالشَّػػعيبَعػػامرٌََ ػػاؿَو
َ.(3)(بالعلما َنصن َى ذاَإنَّا:َ) اؿَ (؟ََاعَرسوؿَعَْابنَوأن َيلَأدتِسك)

                                                             

َ(.1/519(َجام َبيافَالعلَْالبنَعبدَالرب:َ)1)
َ(.1َ/108(َاصتام َ خالؽَالراويَللخدي َالبغدادي:َ)2)
َ(.1َ/108:َ)اظترج َالسابقَ(3)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (20) 

ََُْجا َو َرِْجليػكَأُ بِّػلَََْدْعػين":َفقػاؿَ-رزتهماَاع–َالبخاريَإىلَاضَت َّاجَبنَمسِل
َ.(1)ِعَللو"َاَاضتدي َو بي َاادِّثني َوسيِّدَا ستاذين َأستاذَيا

َعبػػػاٍس؛َابػػنََ(َكتػػادؿ)َنُتػػاريَسػػَلمةَََأبػػوَ ػػاف":َال ىػػريَشػػهابَبػػنَػتمػػدَ ػػاؿَو
َ.(2) ثنًا"َعلًماَبذلكَفُحِرـََ

د َاَإالَب حسنَا شتا َوأحبهاَإليو َوالَيواجوَبالنقد َوالَمتَُالشيخَد َالَيناَو
 اؿَالبَػْرَ ا :َ) ن َأشت َعبدَالغينَبنَسعيدَاضتػاف ََوجهوَإالَب دبَوحسنَ الـ َ

 ثناًَإذاَح نَعنَالدار دينَشيئاًَيقوؿ:َ اؿَأسػتاذي َوشتعػُ َُأسػتاذي.َفقلػ َلػوَ
مػػػػػػػنَأيبَاضَتسػػػػػػػنَاَذلػػػػػػػك َفقػػػػػػػاؿ:َوىػػػػػػػلَتعلَّمنػػػػػػػاَىػػػػػػػذينَ اضتَػػػػػػػرفنيَِمػػػػػػػنَالعلػػػػػػػَْإالََّ

َ.(3)الدار دين(

ات:يي اللَُّم: -8

ُهَماَاللَّوَََُرِ يََ-َُعَمرَََاْبنَََِعنَِ ََََْىَذاَ َػيُِّدوا":ََ اؿَََأَنَّوََُ-َعنػْ َ.(4)"ِباْلِ َتابََِاْلِعْل

َ اؿَأحدَالسلمه:َو
َالعلػػػػػػػػػػػػػػػػَْ ػػػػػػػػػػػػػػػػيدَوال تابػػػػػػػػػػػػػػػػةَ يػػػػػػػػػػػػػػػػده

َ
َ َ ػػػػػػػػػػػػػيودؾَباضتبػػػػػػػػػػػػػاؿَالواثقػػػػػػػػػػػػػةَديِّػػػػػػػػػػػػػ ػََ
َ َأفَتصػػػػػػػػػػػػيدَغ الػػػػػػػػػػػػةًََفمػػػػػػػػػػػػنَاضتما ػػػػػػػػػػػػة

َ
َاطتالئػػػػػػػػػػػػقَ القػػػػػػػػػػػػةَثَتػػػػػػػػػػػدعهاَبػػػػػػػػػػػػنيَ

َ   

                                                             

َ(.12/432ـَالنبال َللذىيب:َ)(َسنَأعال1)
َ(.1/517(َجام َبيافَالعلَْالبنَعبدَالرب:َ)2)
َ(.13/487(َتاريخَبغدادَللخدي :َ)3)
َ(.1َ/437(َسننَالدارمي:َ)4)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (21) 

 
 الحذٗثهصٓلح ثالًثا: ًشأج ٚلن 

َ اَا سػػالـ َوبػػدأَظهػػورََاضتػػدي مػػ َنشػػ ةَالروايػػةَونقػػلََاضتػػدي نشػػ تَعلػػػـو
النبػويَخوفػػاًََاضتػدي حػنيَاىػتَْاظتسػػلموفَ مػ ََىػذهَا  ػوؿَبعػدَوفػػاةَالرسػوؿَ

َمنَ ػيػاعو.
أفََو دَاتب َالصحابةَوالتابعوفَوتابعوىَْ واعدَعلميػةَاَ بػوؿَا خبػارَمػنَغػن

َ ثػػػنَمػػػنَتلػػػك ف ػػػافَمػػػنهَْالَيقبػػػلَاضتػػػدي َاالَبشػػػاىدين َالقواعػػػد ََينصػػػواَعلػػػن
ومػػنهَْمػػػنَيسػػتحلمهَراويَاضتػػػدي  َومػػنهَْمػػػنَيسػػتدرؾَعلػػػنَغػػنهَويصػػػحثَلػػػو َ

َومنهَْىاجرَاَ ل َاضتدي .
دىَْفاسػػتنبدواَتلػػكَالقواعػػدَمػػنَمنػػاى هَْاَ بػػوؿَثَجػػا َأىػػلَالعلػػَْمػػنَبعػػ
َ لػػوَشػػ نوََاضتػػدي ا خبػػار َثَمػػاَلبثػػ َعلػػـو أفَت املػػ  َوأ ػػبح َعلمػػاًَمسػػتقالًَ

َا سالمية.بنيَال َعلـو
َ تبػػػوَالشػػػافعيَاَ تابػػػوَالرسػػػالةَمػػػنَ َاضتػػػدي َىػػػوَمػػػا َ تابػػػةَاَعلػػػـو و ػػػافَأوؿ

َمباح َمتعلقةَبقواعدَاضتدي َ اضتدي َاظترسلَوح يةَالسنةَوؿتوه.

http://www.tunisia-web.com/vb/http:/www.tunisia-web.com/vb/forumdisplay.php?f=400&s=57e8f5733345d48c84d0299caddd47d5
http://www.tunisia-web.com/vb/http:/www.tunisia-web.com/vb/forumdisplay.php?f=400&s=57e8f5733345d48c84d0299caddd47d5
http://www.tunisia-web.com/vb/http:/www.tunisia-web.com/vb/forumdisplay.php?f=400&s=57e8f5733345d48c84d0299caddd47d5
http://www.tunisia-web.com/vb/http:/www.tunisia-web.com/vb/forumdisplay.php?f=400&s=57e8f5733345d48c84d0299caddd47d5
http://www.tunisia-web.com/vb/http:/www.tunisia-web.com/vb/forumdisplay.php?f=400&s=57e8f5733345d48c84d0299caddd47d5


 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (22) 

َ تػػػػابَالرامهرمػػػػ يَ"ااػػػػدثَالوا ػػػػلَبػػػػنيَالػػػػراويَ َ ػػػػافَأوؿَتػػػػ ليمهَمسػػػػتقل ث
َ تػػابَتوالػػ َال تابػػاتَ  تػػابَمعرفػػةَ َاضتػػدي َللحػػا َْومقدمػػةَوالػػواعي" َث علػػـو

َؾَأوَشارحَأوَؼتتصر.ََدرَِابنَالصالحَوغنىَْؽتنَتالىَْبنيَمستََ
   

َ

  



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (23) 

 
ًٛا: ه  ؟ ٖهام الث٘قًْي ُْ اإلسات

َ غػنهَمػنَالعلمػا  َالتحديػد َوملَيوجػدَلػوَسػنةَموصَّػوجػوَملَيعرؼَاشتوَعلنَ لة
ص َفػالَيريػدَأفَيعرفػوا َو افَبع َالعلما َيتقصدوفَذلك َزيادةَاَاطتويةَوا خال

َقو َومنهَْالقحدا َ اح َالنونية.يمنهَْالبَ(رزتوَاع اؿَ)وي ويهَْأفَيقاؿ:َ

أنػوَ ػاؿ:َ"وددتَأفَاطتلػقَتعلمػواَمػينَىػذاََ-رزتػوَاع–عنَالشػافعيََو دَ ثََّ
َعلنَأفَالَينس َإيلَحرؼَمنو" ِْ َ.(1)العل

َا سػتاذَاظتػؤرخَ اؿَال ر لي:َىوَعمرَ)أوَ و(َبنَػتمدَبنَفتػوحَالب يقػو :َوجػـ 
عػػاملَمبصػػدلثَاضتػػدي  َدمشػػقيَشػػافعي َاشػػتهرَمبنظومتػػوََ" حالػػة"َأفَاشتػػوَ) ػػو( 

َ.(2)قادرَاظتغي َاَعلَْاضتدي ولوَفتثَالاظتعروفةَباشتوَ"البيقونية"َاَاظتصدلث َ
تعػػػاىلَعلػػػنََ-رزتػػػوَاع–اَشػػػرحوَللبيقونيػػػة:َ"ملَأ ػػػمهَللنػػػاظََْا جهػػػوري ػػػاؿَ

منهاَاشتوَوحالوَوالَأدريَماَىذهَالنسبةَىلَىيَلبلػدةَأوَ ريػةَأوَأبَأوَيعلََْتررتة
َ.(3)جد"

                                                             

َ(.36(َالتبيافَاَآدابَزتلةَالقرآفَللنووي:َ)1)
َ(.5/64(َا عالـَلل ر لي:َ)2)
َ(.228ي:َ)(َشرحَالبيقونيةَلل ر ا َوعليهاَحاشيةَا جهوَر3)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (24) 

َالعقيػػػدة َاَسػػلويَوىػػػوَالبعلػػيَالبػػػا يَعبػػدَالشػػػيخَعلػػنَالعقيػػػدةَاَأجيػػ َو ػػد
َأفَ ػاؿَمػنَإالَكتيػ َالَ ػافَفقػدَاظتسائل َبع َاَيشتدَ-رزتوَاع–َالبيقو َو اف
َيقػػػػػربَفػػػػالَالسػػػػما َاَاعَأفَأن ػػػػػرَمػػػػن:َ"اظتسػػػػ دَاَمػػػػػرةَو ػػػػاؿَالسػػػػما  َاَاع

َا شػاعرةَمنَالبالدَعلما َبع َوبنيَبينوَمشاحناتَإثرىاَعلنَفصارتَ "مس دنا
َاَذ ػػػػرهَ لػػػػةَأسػػػػبابَمػػػػنَ ػػػػافَىػػػػذاَولعػػػػلَالتػػػػدريس َمػػػػنَمنعػػػػوهَحػػػػ َواظتاتريديػػػػة 
َ.(1)بالبيقونيةَاظتسماةَمنظومتوَإالَعلموَمنَلقََنػَْيػََُفلَْ البو َو لةَال ت  

ىػػ(َورأيػ َلبعضػهَْأهنػاَإىلَبيقػوفَ ريػة1354َؿَالشيخَبدرَالدينَاضتسينَ)و ا
َ.(2)اَإ ليَْأذربي افَبقربَا  راد

   
َ

  

                                                             

(.َومل6َ/514َ(َوجػػدتَبعػػ َاظتصػػػادرَتعػػ وَذلػػػكَل تػػاب:َاللدػػائمهَاَمعرفػػػةَعلمػػا َاظتشػػػرؽ:َ)1)
َأ مهَعليو.

َ(.127(َالدررَالبهيةَاَشرحَالبيقونيةَللشيخَبدرَالدينَاضتسين:َ)2)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (25) 

 
 الث٘قًْ٘حاملٌْٗهح ششّحاخ خاهًسا: 

َو  َالناسَعليهاَأيضاَشروًحاَعديدةَمنها:
َشرحَالنخبةَالنبهانيةَللشيخَػتمدَبنَخليوةَالنبها  َمدبوعة.

َ.السنيةَللشيخَحسنَػتمدَاظتشاطَمدبوعةالتقريراتَ
العرجػػػػوفَشػػػػرحَمنظومػػػػةَالبيقػػػػوفَللعالمػػػػةَ ػػػػديقَحسػػػػنَخػػػػاف َذ ػػػػرهَااػػػػدثَ

َاظتبار ووريَاَمقدمةَحتوةَا حوذي.
َىػ(.1229)َالشافعيَاظتتواَومنهاَللشيخَػتمدَبنَ عدافَالشهنَ ادَاظتوىل

البػػػا يَال ر ػػػا  ََبػػػنَعبػػػدالػػػدميا ي َوامػػػدََوللحمػػػوي َوالبػػػنَاظتيػػػ َالبػػػديري
َ.(1)ولغنىْ

َ-رزتهػػػَْاع-ومػػػنَاظتعا ػػػرينَػتمػػػدَبػػػنَ ػػػااَالعثيمػػػنيَوعبػػػدَالػػػرزتنَاصتػػػربينَ
َوسعدَاضتميدَوعبدَال رميَاطتضنَوغنىْ.

   

                                                             

 (.218(َالرسالةَاظتستدرفة:َ)1)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (26) 

 
 فائذذَّ ذٛشٗف هصٓلح الحذٗث،

علػَْيعػرؼَبػوَأحػواؿَالػراويَواظتػرويَمػنَحيػ َالقبػوؿََرصطَّصاللحػ  ثايػل:
َوالرد.

قيػػةَالسػػنةَالنبويػػةَوا دلػػةَاضتديثيػػةَوختليصػػهاَؽتػػاَيشػػوِباَمػػنَ ػػعيمهَتنَ فِئ تػػ :
َوؿتوهَليتم نَمنَاالستدالؿَِبا َ فَاالستدالؿَبالسنةَالَبدَلوَمنَأمرينَقتا:

فَالقرآفَنقلَإليناَبػالتواترَالقدعػيَلوظػاَومعػ َثبوهتا:َوىوَؼتتصَبالسنةَ  -1
 فالَيُبح َعنَثبوتو.

  حةَداللتهاَعلنَاضت ْ. -2
   

 

ا

َ 
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 أُو٘ح ٚلن اإلسٌاد

ا سنادَخصيصػةَفا ػلةَعتػذهَا مػة َوليسػ َلغنىػاَمػنَا مػَْالسػابقة؛َ فَلػوَ
َ رب َاَدينَاعَع َوجل َوعتذاَشتي َا مةَا سالمية:َأمةَا سناد. َ يمة

َاضتػػػدي  َواَالتو ػػػلَإىلَ والبحػػػ َاَا سػػػنادَدعامػػػةَأساسػػػيةَىامػػػةَاَعلػػػـو
َدلوبَمنو َوىوَدتيي َاضتدي َاظتقبوؿَمنَاظتردود.ىدفوَا شتنَوالغ َاظت

:َ"ا سػنادَسػػالحَاظتػؤمن َفػػةفَملَأنػػوَ ػاؿَ-رزتػوَاع–َسػػويافَالثػوريعػنََيُػرو 
َ.(1)ي نَمعوَسالح؛َفب يَشي َيقاتل"

و ػػاؿَعبػػدَاعَبػػنَاظتبػػارؾ:َ"ا سػػنادَعنػػديَمػػنَالػػدين َلػػوالَا سػػناد؛َلقػػاؿَمػػنَ
َ.(2)شا َماَشا "

دثوفَأ ػػػػربَعنايػػػػة َوأولػػػػوهَأعظػػػػَْاىتمػػػػاـ َفرحلػػػػواَاَ لػػػػ َو ػػػػدَاعتػػػػ َبػػػػوَااػػػػ
َاضتدي َالواحدَأياماَوليايل َوبذلواَاَحوظوَوتدوينوَوتنقيحوَأعمارىَْوأمواعتْ.

َ

                                                             

َ(.42(َشرؼَأ حابَاضتدي َللخدي :َ)ص1َ)
َ(.41:َ)صَاظترج َالسابقَ(2)
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ََمِسػػػنَةَََاْلَواِحػػػدََِاضْتَػػػِدي ََِ َلَػػػ ََِِاَََ َِسػػػنََُُ ْنػػػ ََُِإفََْسػػػِعيُدَبْػػػُنَاْلُمَسػػػيِِّ :َ" ػػػاؿَ
ا.(1)"َواْ َيَّاـََِاللََّيايلَ

َُْ ":َ"تػػدري َالػػراويوويَاَ"و ػػدَ ػػاؿَاالمػػاـَالنَّػػ َيُػَناِسػػ َََُشػػرِيمٌه َاضْتَػػِدي ََِِعْلػػ
ِْ ََوػَتَاِسنَََاْ َْخاَلؽَََِمَ اِرـََ َي ػًراَُحػِرـَََُحرَِمػوَََُمػنََْاآْلِخَرِة؛َُعُلوـََِِمنَََْوُىوَََالشِّ ََعِظيًمػا ََخيػْ
ََأْغػػَراضََِِمػػنََْ َػْلبِػػوَََِوَتْدِهػػنََُالنػِّيَّػػِة ََتِصػػْحيثََُوََِ ػػاِحبََِفَػَعلَػػنََجػػ ِياًل؛ََفْضػػاًلََنَػػاؿَََُرزِ َػػوَََُوَمػنَْ
نْػَيا َ.(2)"الد 

َََ اؿ:َا ماـَأزتدَبنَحنبلَإذَورحَْاعَُ
َديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبَػتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَأخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

َ
َنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَْاظتديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةَللوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َآثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارَ
َ َالَتػػػػػػػػػػػػػرغ َعػػػػػػػػػػػػػنَاضتػػػػػػػػػػػػػدي َوأىلػػػػػػػػػػػػػو

َ
َفػػػػػػػػػػػػػػػالرأيَليػػػػػػػػػػػػػػػلَواضتػػػػػػػػػػػػػػػدي َهنػػػػػػػػػػػػػػػارَ
َ َالوػػػػػػػػػ َسػػػػػػػػػبلَاعتػػػػػػػػػػد  َِ َولرمبػػػػػػػػػاَغلِػػػػػػػػػ

َ
َبازغػػػػػػػػػػػػػػػػةَعتػػػػػػػػػػػػػػػػاَأنػػػػػػػػػػػػػػػػوارَوالشػػػػػػػػػػػػػػػػمسَ
َ َ

َ: اؿإذََالقومسيَػتمدَبنَضتسناورحَْاعَ
َفػػػةفَالرسػػػوؿَأىػػػلَىػػػَْاضتػػػدي َأىػػػل
َ

َ ػػػػػػػػحبواَأنواسػػػػػػػػوَنوسػػػػػػػػوَيصػػػػػػػػحبواَمَل
َ

   
ا

ََ

                                                             

َ(.127(َالرحلةَاَ ل َاضتدي َللخدي :َ)ص1َ)
َ(.2/565:َ)للسيو ي(َتدري َالراوي2َ)
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 املٌْٗهح الث٘قًْ٘حهري 

 :-رث  الهلل-قِؿالل ؤلفا

اس ػػػػػػػػػ سُا ِلح ػػػػػػػػػِ اُرَصػػػػػػػػػَّّْيَِاعَّػػػػػػػػػىا-1
 

ػػػػػػػػػػػػ   اُسِر ّْ ػػػػػػػػػػػػٍ اَخيِػػػػػػػػػػػػَانبػػػػػػػػػػػػ اُرح َّ
اللحػػػ  ثاعػػػػ َّة ِذ اِرػػػَناسا-2  اقَسػػػِـِ

 
ا ُنػػػػػػػػػػػػػ ُّا لثػػػػػػػػػػػػػٍ استػػػػػػػػػػػػػىا ثػػػػػػػػػػػػػ َّه 
اس َُّلهػػػِا للصػػػحيُص ا يػػػػَلارػػػِالتََّصػػػػ ْاا-3 

 
انِػػػػػػػػػػػحُِدُها ْلػػػػػػػػػػػماُ َ ػػػػػػػػػػػّذاس ا ُُػػػػػػػػػػػ ّا 
اَضػػػػػِِ   اَعػػػػػْناِرْ َِّػػػػػ ِاا-4  َْ  ػػػػػِ اَعػػػػػْ ؿ  ا َػ

 
َتَ ػػػػػػػػػػػ  افػػػػػػػػػػػّاَضػػػػػػػػػػػْبِطِ ا نَػْ:َّػػػػػػػػػػػ ِا  ُْ اُر
ٌَػػػػَ تْاا-5  ََُْقػػػػَِا  َُ ُؼا ػػػػ ُْ اَ  لَلحَسػػػػُن الَل 

 
انِلّصػػػػػػػػػػػػػػحيِصالْزػػػػػػػػػػػػػػتَػَهََتْااارَِجِلُػػػػػػػػػػػػػػُ ال 
ا ُنػػ ُّارػػػِاَعػػػْنارُتبػػِةالُلحْسػػػِناَقْصػػػَا-6 

 
َْا  افَػْهَلا للضػُيُف ا يػَلاسْقَسػِرَِاُن ُػػ
َْفػػػػػػلُع ا-7  ا رػػػػػػِاُسضػػػػػػيَفالَّحبػػػػػػّا لَل 

 
اُيػػػػػػػػػػَلا لل ْ:طػػػػػػػػػػلُع   ٍِ ا رػػػػػػػػػػِالتَػػػػػػػػػػِِ 
اَ  لُل ْسػػػَحُ  الُل تَِّصػػػػُ المِػػػحِِداِرػػػػنْاا-8 

 
ارَل  ػػػػػِ اثتَّػػػػػىالُل ْصػػػػػطفىا ْلػػػػػما َػػػػػبنْا 
اُنػػػػػػػ ّْارَلٍ ا َػتَِّصػػػػػػػ اْاا-9  ِِ ا َرػػػػػػػِاِ َسػػػػػػػْ 

 
ػػػػَحُِدُهالَُّ ْصػػػػَطفىاَؼ لُل تَّصػػػػْ    ِْ ان
ا ُرَسََّْسػػػ   اقُػػػْ اَرػػػِاَعََّػػػىاَ ْصػػػٍفاستَػػػى-11 

 
اللفتػػػػػػػػػػػػػػى  اِر ْػػػػػػػػػػػػػػُ اسَرػػػػػػػػػػػػػػِا لهللاسْنبػػػػػػػػػػػػػػأنِّ
انػػػػػػػػَذلَؾاقَػػػػػػػػْ اَث َّ َِحيػػػػػػػػِ اقِِئ ػػػػػػػػِاَااا-11 

 
ػػػػػػػػػػػػَ اسْفاَثػػػػػػػػػػػػ َّ َِحّاتَػَبسَّػػػػػػػػػػػػَ ِ  ُْ اسْ ا َػ
اَِ  ُّال حَػػػػِيناسْ اَ   ػػػػ ْا َعر ػػػػر  اَرػػػػا-12 

 
َِْ  ُّافَػػػػػْلَؽارػػػػِاَ   ػػػػ ْا  ا َرْ ػػػػهلر  اَرػػػػ
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ـْاا-13 ََ ػػػُيٍ اَعػػػْناَنػػػ َِ َُػػػنا َُن  اَن َُػػػحػْ ا َر
 

ا َ ُرػػػػػبَهم  اَرػػػػػِافيػػػػػِ ارَلٍ الْػػػػػماُ َسػػػػػمْا 
ا ُنػػػػ ُّاَرػػػػػِاقَػََّّػػػػعارَِجِلُػػػػػُ ا َعػػػػػ  ا-14 

 
ُهاَذلَؾاللػػػػػػػِذ اقَػػػػػػػْ ا نَػػػػػػػػَرل   ا ِضػػػػػػػ ُّ
الأْصػػػَحِِباِرػػػناْا َرػػِاسَضػػػْفَتُ انلػػػىاا-15 

 
ػػػػٍ افْهػػػػػَلا َرْلقُػػػػلؼ  ازُنػػػػػنْا  ُْ اقَػػػػػْلٍؿا ف
ػػػػَ: ْاا-16  َِ ا َِْػػػػ   اِرحػػػػُ اللصَّػػػػَحِ ُّّ ا َ ُر

 
َ ػػػػػ   ارػػػػػِاَرَ  ارَلٍ اَف:ػػػػػػ ْا  ٌَ ا قُػػػػػْ ا 
ا نػػػػػػ ُّاَرػػػػػػِالْػػػػػػما َػتَِّصػػػػػػْ اِ َحػػػػػػِؿٍاا-17 

 
ُِ الأْ صػػػػػػػػػػػِؿِا  َ:ِطػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػَحُِدُها ُرحػْ ِْ ان
ػػػِِقُ اِرْحػػػُ ال ْػحَػػػا-18  َضػػػُ  اللسَّ ُْ اِفاِا  لُل 

 
َِ اَنلعػػػػػػػػػػػػِفِا  ا َرػػػػػػػػػػػػِاستػػػػػػػػػػػػىا ُرَ لَّسػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػيِ ا سفْاا-19  ػػػػػػػػػػػػ:ُِطالَّ َّ ِْ الأ َّؿالم

 
ُ:ػػػػػػػػػػَ ارَّ ػػػػػػػػػػْنافَػْلقَػػػػػػػػػػُ ا ُػػػػػػػػػػْنا سفْا  ا َػحػْ
ا لل َّػػػِِفالاُ ْسػػػِ:طُُ اللػػػْناَ ِصػػػفْاا-21 

 
َِؼْا  اسْ َصػػػػػػػػػػَِفُ ا  ػػػػػػػػػػِا ػػػػػػػػػػِ الا َػْحُػػػػػػػػػػ
ا َرػػػػػػِاَ  ػػػػػػػِِلُفا ِ:ػػػػػػة افيػػػػػػػِ الَل ػػػػػػػ ا-21 

 
اِقْسػػَ ِِفاتَػػ فػػػ لل َِّذُّ ا  لَل ْ:َّػػلُب ا 
ََلٍ اِقْسػػػػػػػػمُاا-22  ان ْػػػػػػػػَ لُؿارلٍ ارػػػػػػػػِا ِػػػػػػػػ

 
ػػػػػػػػػػَحٍِدال ػػػػػػػػػػتٍناِقسػػػػػػػػػػمُا  ِْ ا قَػَّْػػػػػػػػػػُ ان
ََُد ارػػػػػػػػِاقَػيَّْ تَػػػػػػػػُ ا ِ َ:ػػػػػػػػةِاا-23  اَ  للَفػػػػػػػػ

 
اسْ اَقِصػػػػػػػَاعَّػػػػػػػىار ل ػػػػػػػةِا  ٍِ اسْ اْج ػػػػػػػ
ٌُُ ػػػػػػػلٍضاسْ اَخَفػػػػػػػِا-24  ََُِّّػػػػػػػٍةا ا َرػػػػػػػِا 

 
َِفَػػػػػػػػػػِ  َََُّّػػػػػػػػػػ   اِعْحػػػػػػػػػػَ ُيُماقَػػػػػػػػػػْ اُع ا ُر
اِػػػػػػػَحٍ اس اَرػػػػػػػْتنٍا ُذ الْخػػػػػػػِت ِؼاا-25 

 
ا ُرْضػػػػػػػطَب  اِعْحػػػػػػػَ اسيْيػػػػػػػِ اللَفػػػػػػػنّْا 
اَ  لُل ْ رَجُِت افّاللح  ِثارِاستَػعْاا-26 

 
ََُّ لِةالتََّصػػػػػػػََّعْا  ػػػػػػػِ اسلفػػػػػػػِِظاللػػػػػػػ ُْ اِرػػػػػػػْنا َػ
َِ ٍناعػػػػْناسخػػػػ ْاا-27  ا َرػػػػِاَر  انػػػػ ُّاقَػػػػ

 
َِفْػػػػػػػُ اَث:ِّػػػػػػػِا لنْػَت ػػػػػػػ ْا  ا ُرػػػػػػػَ  َّع  اَفِْع
ا ُرتَِّفػػػػػػػظ اَلْفظػػػػػػػَِا خطػػػػػػػَِا ُرتَّفػػػػػػػظْاا-28 

 
َْؽ   َْنَػػػػػػِا لُل ْفتػػػػػػ ُهافي ػػػػػػِاذََن ا ِضػػػػػػ ُّ
افَػَ:ػػػػ ْاا-29  ا ُرْؤَتَِّػػػػف  اُرتَِّفػػػػُظالل ػػػػ ّْ

 
ا ِضػػػ ُُّها ُر َتَِّػػػف  افَػػػِْخَطاللَغََّػػػ ْا 
َُدا ػػػػِ ارَلٍ اٌَػػػػَ لا-31  َُ اللَفػػػػ ا  لُل ْحَلػػػػ

 
ََُّدل  ُِْ  َُّػػػػػػػػػػػػػُ الاْ حِ ػػػػػػػػػػػػػُ اللتػََّفػػػػػػػػػػػػػ اتَػ
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َدْاا-31 َ ُنػػػػُ  اَرػػػػِاَ لِثػػػػ  ا ػػػػِ النَفػػػػ ا َرُت
 

ََدّا سجَا  ُِْف افَػُهػػػػػػػػػَلانػػػػػػػػػ ُُػػػػػػػػػللالَضػػػػػػػػػ ا 
ا لللػػػػِذُبالُل ْ تَػََّػػػػُظالل صػػػػُحلعُاا-32 

 
افػػػػػَذِلَكا لل ْلضػػػػػلُع   ّّْ اعََّػػػػػىاللحَّبػػػػػ
َِالل ْلحُػػػػلفِاا-33  ا قَػػػْ استَػػػػْعانػػػَِلجْلَي

 
ُ:ػػػػػػػػػػػلنّ  ْيتُػَهِ:اَرْحُظلَرػػػػػػػػػػػَةاللبَػيػْ ػػػػػػػػػػػ َّ اَِ
استَػػػػػػػعْاا-34  ٍِ افَػػػػػػػػْلَؽالل َّ  ػػػػػػػَينا ػػػػػػػأْرَ 

ا
اسْقسػػػػػػػػػُِرَهِا ػػػػػػػػػمَّا  يٍػػػػػػػػػَاُخِت ػػػػػػػػػعْا 
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 تذاٗح الششح

 :-سحوَ اهلل-قال الث٘قًْٖ 

ٔ   أتددددددددذُأ ٖ  ُأسسدددددددد   ***  تالحوددددددددذي ُهصلددددددددل ً٘ا ٚلدددددددد ٘يددددددددش ًثدددددددد  ُهحوَّددددددددذن خل
َ

 مػاَاَ ثػنَمػنَسػورَََ بػدأَباضتمػدَا تػداً َبال تػابَالع يػ ا)س  سا ِلح  (َ ولػو:
َالقرآفَال رميَيبدأَاعَتعاىلَ الموَباضتمد:

ََُِلِ ينَاالْلَحْ ُ الَّّ ِا}فالواحتة:َ الْل َ[.2:َ]الواحتة{َربّْ

ََُ اللظََُُّّ ِِتاَ للحُّلَرا}وا نعاـ:َ لْلَحْ ُ اِلَِّّ اللَِّذ اَخَََّظاللسََّ َِ لِتاَ لَأْرَضاَ َج
ُِْ ُللفَا ََ ِّْهما َػ َُ ْلاِ  َ[.1:َ]ا نعاـ{ُ مَّاللَِّذ َناَنَف

َُػػػػ الَّػػػػُ االْلَحْ ػػػػُ اِلََّّػػػػِ اللَّػػػػِذ اسَنػػػػَرَؿاَعََّػػػػىاَعْبػػػػِ هِا}وال هػػػػمه:َ لْلِلتَػػػػَِباَ لَػػػػْماَ ْج
َ ثن.1:َ]ال همه{ِعَلَجِ َ[َوغنىا

ال ِذلالما ب سا ِلبس َّةا؟ا
َ تابوَبالبسملة َوبدأَنظموَباضتمد. َذ رَالعلما َأنوَبدأ

ا
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َؽا يح ا  ينالل  حا؟ا ارِايلاللح  ا؟ا رِاللف
َا.اضتمدَىو:َو مهَاامودَبال ماؿَػتبًةَوتعظيًماَوخوًفا َوإالَ ارَمدحًَ

ارِارُحىاللص ةايحِا؟اقلل :ا)رصََّيِاعَّى(ا
َت وفَمنَجهتنيَول لَواحدةَمنهاَمع :ََالصالةَعلنَالنيبَ

َمنَالناسَفهيَ ل َالثنا َعليوَمنَاع.َ-1
َ مػػاَيقػػاؿ ََ-2 ومػػنَاعَمبعػػ َالثنػػا َعليػػوَاَاظتػػألَا علػػن َولػػيسَمبعػػ َالرزتػػة

ارّْػنارَّ ِّْهػْماَ َرْثَ ػة ا}:َوالدليلَتوريقَالقرآفَبينهماَفقاؿَتعاىل ُس لَػِاَكاَعََّػْيِهْماَصػَََّللت 
َ ان َالصالةَىػيَنوسػهاَالرزتػةَل ػاف157َ]البقرة:َ{َ ُس لَػِاَكاُيُمالْلُ ْهَتُ  َفا [َفلو

َ.-واعَأعلْ–اَاآليةَت رار

َؽا ينا اسث  ا؟ارح  اقلل :ا)عَّىارح  (ارِارُحىارح  ا؟ا رِاللف
َمد َوأزتدَاسَْفاعل.ػتمدَاسَْموعوؿَمنَاضت

َفي وفَػتمدَفعلَاضتمدَوا  َعليو َوأزتدَفعلَاضتمدَوا  َمنو.

اي اصحيصاسفاخيَالأِ ِ ارِاُث ّْ ا رِاُعبّْ ا؟ا
ِػػػ ِ انلػػػىالهللارػػػِاُعبّْػػػػ ا)سثػػػ الأ)َعػػػنَحػػػدي :َ-رزتػػػوَاع– ػػػاؿَا لبػػػا َ

َ ماَ رحَبوَالسيو يَوغنه(( ُث ّْ  َ.(1):َالَأ لَلو

                                                             

َ(.411(َر َْ)1/595(َالسلسلةَالضعيوة:َ)1)
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َيَبعبػػدَاعَوعبػػدَالػػرزتن:َمػػاَرو َمسػػلْوالتسػػمََِّضػػلَالتعبيػػدَعفَو ػػدَ ػػثََّا
ػػَ ِِئُلْما)):َ َػاَؿ:َ َػػاَؿََرُسػوُؿَاللَّػِوََ-ر ػيَاعَعنهمػػا-َعػْنَابْػِنَُعَمػػَرَ ِْ اَس ِنفَّاَسَثػػ َّ
ََّْثَ نِاا للََّّ ِااِنَلىاللََِّّ اَعْب ُا َ.(1)((َ َعْبُ الل

ػػ (ا  لثػػ ةارحهػػِا؟ا رػػِافِئػػ ةاال ػػِذلالػػما :تصػػَاعَّػػىاقللػػ :ا)خيػػَانبػػّاسِر
اللج ِا يحه ِا؟

أرادَالنػػاظَْرتػػ َالصػػوتنيَوقتػػاَالنبػػوةَوالرسػػالة َوقتػػاَوا عتػػافَفيػػوَحًقػػا َفلػػَْيقػػلَ
َ.َأرسال"َ فَ لَمنَالنبوةَوالرسالةَ دَرتعتاَفيوَرسوؿٍََ"خنَِ

   
َ
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  :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ٍ  ُّكددددددد   ّا***  ّريٕ هيددددددديل أقسلدددددددامي الحدددددددذٗث ٚدددددددذَّج      حدددددددذن أذدددددددٔ ّحدددددددذَّ
 

َاسَْإشارةَإىلَاضتدي َ ماَىوَمصرحَبو.َ ولو:َ)وذي(

َؽا يح ا  يناللسحةا؟ا ارِارُحىاللح  ث ا رِاللف
َىذهَمقارنةَتو ثَبع َالوروؽَاظتذ ورةَبينهما:

اللح  ثاللسحة

َ ػػلَمػػاَأ ػػيمهَإىلَالنػػيبَ مػػنََالسػػنة
 ػػػوؿَأوَفعػػػلَأوَتقريػػػرَأوَ ػػػوةَخلقيػػػةَ

َثةَأوَبعدىا.أوَخلقيةَسوا َ بلَالبع

َ ػػػلَمػػػاَأ ػػػيمهَإىلَالنػػػيبَ َواضتػػػدي :
منَ وؿَأوَفعلَأوَتقريرَأوَ وةَخلقيةَ
أوَخلقيػػػػةَسػػػػوا َ بػػػػلَالبعثػػػػةَأوَبعػػػػدىا َ

فيقػػػاؿََومػػػاَأ ػػػيمهَللصػػػحابةَوالتػػػابعني.
ىػػػػػػذاَحػػػػػػػدي َمرفػػػػػػػوع َوىػػػػػػػذاَحػػػػػػػدي َ

َمو وؼ َوىذاَحدي َمقدوع.

َللعمػػلَاظتتػػواتر َ-و يػػل:َالسػػنةَىػػيَاسػْػ
اظتنقولػػػةََؿَأعػػػينَ يويػػػةَعمػػػلَالرسػػػَو

بػػػ فَعملػػػوَالنػػػيبََ إلينػػػاَبالعمػػػلَاظتتػػػواتر

َواضتػػدي َ ػػلَوا عػػةَُنسػػب َإىلَالنػػيبَ
َ ػػػػافَفعلهػػػػاَمػػػػرةَواحػػػػدةَاَحياتػػػػوَ ولػػػػو

َولوَرواىاَعنوَشخصَواحد.َ الشريوة
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ََْثَمنَبعدهَالصحابة َومػنَبعػدى
ََّْجرا ََ.(1)التابعوفَوىل

 ل :َعلػنَىػذاَ ػدَيدلػقَاضتػدي َعلػنَ
ومػػاَملَيثبػػ َعليػػوََمػػاَتبػػ َمػػنَفعلػػوَ

َ َفيػػػػػػػدخلَفيػػػػػػػوَالناسػػػػػػػخَواظتنسػػػػػػػوخ 
َوالصحيثَوالضعيمه.

 مػػػػاَيسػػػػميَالعلمػػػػا َااللتػػػػ اـَبالقػػػػػدرَ
الػػػػػػػػػػواردَاَالشػػػػػػػػػػريعةَوعػػػػػػػػػػدـَال يػػػػػػػػػػػادةَ

َالسنة"اَالدينَبػَ"واالبتداعَ

والَيسػػموفَذلػػكَبػػػػَ"َاضتػػدي َ".َومنػػػوَ
الػػرزتنَبػػنَمهػػديَاظتشػػهورة:ََمقولػػةَعبػػد

ولػػيسََ  سػػويافَالثػػوريَإمػػاـَاَاضتػػدي
وا وزاعػػػػػػػيَإمػػػػػػػػاـَاََ بةمػػػػػػػاـَاَالسػػػػػػػػنة

ومالػكََ ولػيسَبةمػاـَاَاضتػدي َ السنة
ََ.(2)نسَإماـَفيهماَرتيعا"بنَأا

ومعػػػػػ َىػػػػػذاَأفَالثػػػػػوريَعلػػػػػَْباضتػػػػػدي َ
ورواياتػػػػػػػػػػوَوأحوعتػػػػػػػػػػاَوأحػػػػػػػػػػواؿَرجاعتػػػػػػػػػػا َ
وا وزاعػػػػػػيَعػػػػػػاملَبالسػػػػػػننَاظتا ػػػػػػيةَعػػػػػػنَ

والػػػػػػيتَعمػػػػػػلَِبػػػػػػاَوسػػػػػػارََرسػػػػػػوؿَاعَ
َالناسَعليها.

َ
َ

                                                             

َ(.30/673(َسليمافَالندويَاعتندي:َ"غتلةَاظتنار"َ)1)
َ(.35/183(َتاريخَدمشقَالبنَعسا ر:َ)2)
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َالّسػػنةَبَػػنيَاْلوػػرؽعػػنَالصػػالحََبػػنَُاسػئلَ
َََ؟َواضتَِْدي 
ََو ػػدَاْلِبْدَعػػةَ ػػدَُىنَػػاََىػػاَالّسػػنةفقػػاؿ:َ)
ْنَسػػػافَي ػػػوف ََوُىػػػوَََاضتَػػػِدي َأىػػػلَمػػػنَاْ ِ
َالسػػػػػنتنيَبَػػػػػنيَرتػػػػػ َََوَمالػػػػػكَُمْبتَػػػػػدع
َاومعتقػػدًََاضتَػِدي ََأيَِبالسػنةَََِعاظتػاََفَ ػافََ
َأىػػػػػلََمػػػػػْذَى َمْذىبػػػػػوََ ػػػػػافََََأيَللّسػػػػػنة
َ.(1)"أعلََْواعَِبدَعةَغنَمنَاضْتق

َواضتدي َؼتتصَبا  واؿَو يل:َالسنةَؼتتصةَبا فعاؿ

ا
 ا

                                                             

َ(.1/213(َفتاو َابنَالصالح:َ)1)
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َؽا يناللح  ثا لأ َا لل بَا؟ا ارِاللف
َ.متتصَمباَأ يمهَللنيبََللح  ث:

متػػتصَمبػػاَأ ػػيمهَإىلَمػػنَدونػػو َو ػػدَيدلػػقَعلػػنَاضتػػدي َإفَ يػػدَبرفعػػوََلأ ػػَ:
َ  فَيقاؿ:َاَا ثرَعنَرسوؿَاللنيبَ َ.عَ 

ايعَْاضتدي َوا ثر.َلل بَ:
ماتلضيحّاااااااااااااا اِر

ا
 ا

 الخبر

 الحدٌث

 ما أضٌف للنبً 

 األثر

 موقوف

 ما أضٌف للصحابً

 مقطوع

 ما أضٌف للتابعً ومن دونه
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َلدا أقسػػػِـاللحػػػ  ثايحػػػِ:ايػػػ اسقسػػػِـااقللػػػ :ا)رػػػناسقسػػػِـاللحػػػ  ث(ا رػػػِالل ػػػ
اللح  ثادرل ةاسـار ل ةا؟

اظتقصػػػودَأ سػػػاـَاضتػػػدي َدرايػػػة َأيَمعرفػػػةَ واعػػػدَىػػػذاَالعلػػػْ َأمػػػاَالروايػػػةَفهػػػيَ
َتدبيقَىذهَالقواعدَعلنَالرواةَواظت َ قواعػدَالنحػو َوعلػـو َاضتدي َدرايػة رويات َفعلـو

َ ا عراب َو يلَغنَذلك. َاضتدي َرواية

اه(ارِالل :صلدا ل ا لث ا؟قلل :ا) ن ا لث استىا ث َّاا
َأيَ لَواحدَمنَىذهَا  ساـَجا َبتعريووَوحدودهَاَىذهَاظتنظومة.

جَمنػػوَبعػػ َأيَتعريوػػو َأيَعرَّفػػوَوو ػػ َلػػوَحػػدودَ يػػ َالَمتػػَرَه()ثػػ َّااقللػػ :
َأفرادهَوالَيدخلَفيوَشي َليسَمنو.

   
َ

 ا
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 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ْل هددددددا اذَّصلدددددد    َُّلِددددددا حالصددددددحُ٘حح ُّدددددد ُٗٛددددددّ ***  أ ُٗشلددددددّز أّ  ٍُ ّل ددددددن   إسددددددٌاُد
 

َبدأَالناظَْبذ رَأ ساـَاضتدي  َواضتدي َعندَتقسيموَلوَاعتباراتَعديدة:
َسنَو عيمه(. دَيقسَْمنَحدي َالصحةَوالضعمهَ)فهوَ حيثَوح

َو دَيقسَْمنَحي َالرف َأوَالو مهَفهوَ)مرفوعَومو وؼَومقدوع(.
و دَيقسَْمنَحي َاالتصػاؿَواالنقدػاعَ)فهػوَمتصػلَومرسػلَومعضػلَومنقدػ َ

َومعلق(.
َ.-بةذفَاعَتعاىل–وى ذا َو لهاَست يتَ

ىذهَالتقسػيماتَوأقتهػاَىػي:َأ سػاـَاضتػدي َمػنَحيػ َالصػحةَوالضػعمه ََأوؿ
اضتػدي َ ػحيثَأـَ ػعيمه َمقبػوؿَأـَغػنَمقبػوؿ َيعمػلَبػوَأـَالَ فَعليهاَيعػرؼَ

َيعملَبوَ؟
َىي:َمنَحي َالصحةَوالضعمهَاضتدي َوأ ساـ

ا
ا
ا
ا
ا

 حسن ضعٌف صحٌح
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ا)س لهِاللصحيص(ال ِذلا  سا ِلصحيصا؟اقلل :ا
ا. نوَأشرؼَا نواع

مػنَخػالؿَىػذاَالبيػ َوالػذيَيليػوَو ػ َالنػاظَْتعريًوػاَللحػدي َالصػحيثَوىػػو:َ
قػلَالعػدؿَالضػابَِعػنَمثلػوَمػنَمبػدأَالسػندَإىلَمنتهػاهَمػنَغػػنَمػاَاتصػلَإسػنادهَبن)

َ.(علةَشذوذَوال

اقلل :ا) يلارِالتص (ارِارُحىاللتصِؿا؟ا نيفا للفا؟ا
الػػراويَنَمػػ1َيسػػم َالػػراويَر ػػَْأفَاالتصػػاؿَأفَيػػرويَ ػػلَراوَعمػػنَفو ػػو َأيَ

َ.عنَالنيب5ََعن4ََعن3َََعن2َر َْ

َصلرةالل ح:طِا)ٌيَارتص (اااَََََََََصلرةالل تص ََََََََََََََََ
َ
َ
َ
َ
َ

ا
ا
ا

 النبي 

4 

3 

2 

1 

  النبي 

4 

2 

1 
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َ :تين: ا للتصِؿا للفا ط
َ ماَىيَ ريقةَالبخاريَاَأثباتَاالتصاؿ.َ-1 َباللقا َوالسماعَاظتباشر
باظتعا رة:َوىيَاجتماعَالراويَواظترويَعنػوَاَزمػنَواحػدَنت ػنَالتقػاؤهَبػو َََ-2

اتػو َوى ػذا َوىػػذهَدخػلَأحػدقتاَبلػدَاآلخػرَاَحيَ ػ فَي ونػافَمػنَبلػدَواحػدة َأو
َ ريقةَمسلَْاَإثباتَاالتصاؿ.

ا؟الالل ذ ذافّاللح  ثا؟ا رِاسنللع (ارِاي ذَّاقلل :ا) لما ُاا
(َمػػنَاظتنظومػػةَل ػػنَجيػػػدَأف21َىػػوَنػػوعَمسػػتقلَسػػي يتَاَم انػػوَاَالبيػػ َ)

َنوصلَفيوَاَأوؿَمو  َيذ رَفيوَثَعندىاَنراجعوَسريًعا.

َؼتالًواَظتنَىوَأوثقَمنوَإماَعدًداَأوَ وة.َ-اظتقبوؿ–روايةَالثقةََ:يلالل ِذ
 اؿَالشافعي:َ"ىوَأفَيرويَالثقةَحديًثاَمتػالمهَمػاَرو َالنػاسَولػيسَمػنَذلػكَ

َ َوإالَفةنوَسيصبثَروايةَثقةَغنَؼتتلمهَفيها.(1)أفَيرويَماَملَيروَغنه"
َ. عبةَمعرفتوَواضتدي َالشاذَعسنََو
اذَعسػنَولعسػرهَملَيوػردهَأحػٌدَاضتدي َالش"َ:"تدري َالراوي"ؿَالسيو يَاَا 

َ.(2)"بالتصنيمه
وذلكَفةفَىذاَاظتصدلثَنادرَاالستعماؿَلد َاظتتقدمني َفةذاَتتبعػ َأ ػواعتَْاََ

َ لمػػةَ"الشػػاذالعَ تػػ  َ" َوالَيعػػينَىػػذاَأهنػػَْالَيعتػػربوفلػػلَفةنػػكَالَت ػػادَجتػػدَفيهػػا

                                                             

َ(َحتقيقَعرت.76(َمقدمةَابنَالصالح:َصَ)1)
َ(.1/268(َتدري َالراوي:َ)2)
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 (43) 

َ ػوعتْ:َىػذَوإفتاَأوردواَمػاَيقػاؿَفيػوَالشػاذَبعبػاراتَأخػر َوا ػحةَمثػلَ الشذوذَعلة
َوؿتوىا.َ ىذاَوىَْ ىذاَغنَػتووظَ اخد 

اسرِاسنللع :
َفقدَي وفَالشذوذَاَاللو . -1
 و دَي وفَاَالسند. -2
 و دَي وفَاَ ليهما. -3

:َاضتػػػػدي َالػػػػذيَرواهَأبػػػػوَداوودَر ػػػػِؿالل ػػػػذ ذافػػػػّاللَّفػػػػظا للسػػػػح اج ُيَػػػػِ
ةافػػّانذلا قُػػعاللفػػأرا)) ػػاؿ:ََوالنسػػائيَوغنقتػػاَمػػنَحػػدي َأيبَىريػػرةَأفَالنػػيبَ

َ ليِللس ن افإفانِفاجِر َا َ.((لافأل:ليِا رِاثللهِ ا نفانِفارِئَُِاف ات:
افهذلاللح  ثازِذاِحَ لا رتَحِاس الفظَِ:

َ ػافَثقػةَل ػنفػألفَمَسرِازذ ذاِح ه خالوػوَغػنهَمػنََعمػرَبػنَراشػدَوىػوَوإف
َ.اَروايةَىذاَاضتدي َعنَال ىريَالرواة

ََ.َريرةعنَال ىريَعنَسعيدَعنَأيبَىَفمعمرَرواه
–َاعَعػػنَابػػنَعبػػاسَعػػنَميمونػػةَبينمػػاَبقيػػةَالػػرواةَرووهَعػػنَال ىػػريَعػػنَعبيػػد

َ.-ر يَاعَعنهْ

معمرَرواهَباللو َالذيَذ رناهَوفيوَتوصيلَبنيَالسػمنََفألفَِ سرِازذ ذهالفظَا
َ.اصتامدَواظتائ 
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لػيسَفيػوَالتوصػيلََ هَبلوػ :َان عػوهَومػاَحولػوَفػا رحوهول نَغػنهَمػنَالػرواةَروَو
وراج َالسلسةَالضعيوةَلأللبا ََ...(َاَف لقوىافةفَ افَجامدًَ)ذيَاَروايةَمعمر:َال
َ.(1)-رزتوَاع–

ا(ارِايّاللَُّةا؟ا رِاسر َّتهِا؟ُ ّاقلل :ا)س ا ُاا
سػػب َخوػػيَيقػػدحَاَسػػالمةَاضتػػدي َمػػ َأفَالظػػاىرَالسػػالمةَمنػػو.ََللَُّػػةايػػّ

َفهيَسب َخويَالَيعرفوَإالَاضتذاؽَوالعارفوف.

َة: سر َّتهِاا ان ي
َََ.وىوَ دَيق َاَاظتنتَأوَاَالسندار  الل:َّ :ا-1

َعػْنََبسػندهََعػْنََأيبَُىَريْػػَرَةََ-رزتػوَاع-رو َمسلََْر ِؿالل:َّ افّالل تن:
َُػػِِدُؿا)) َػػاَؿ:ََالنَّػػيبَِّ ـُالْل َرػػِ اِلَُّّػػُ :الْمِ َُة اُ ِظَُُّّهػػْماللََّّػػُ اِفػػّاِلَّّْػػِ ا َػػػْلـَاَلاِلػػ َّاِنلَّ ػػبػْ َِ
َُِبَِدةِااَ َزِبّّا َََُّّظ اِفػّالْلَ َسػِِجِ .اَ َرُجػَ ِفاَتَحِ َّػِاِفػّاللََّّػِ ااَنَ َأاِ  للََِّّ .اَ َرُج  اقَػَُّْبُ اُر

َََسة اَذلُتاَرْحِصػػٍ اَ َجَ ػػٍِؿافَػَ:ػػَِؿ:اِننّْػػّا ََّقَػػِاَعََّْيػػِ .اَ َرُجػػ  اَدَعْتػػُ الْرػػ َُػػِاَعََّْيػػِ اَ تَػَف لْجَتَ 
ََُّْػَماَ ِ يحُػُ اَرػِاتُػْحِفػُظاِزػَ ُِل ُاَؽاِ َصَ َقٍةاَفَأْخَفَِيػِاَسَخُِؼاللَََّّ .اَ َرُج  اَتَص َّا .اَثتَّػىاَلاتَػ

َحِهُا اللَََّّ اَخِِلَيِافَػَفَِضْعاَعيػْ ََ َ.(2)((َ َرُج  اذََن

                                                             

َ(.41و4/40ََ(َالسلسلةَالضعيوة:َ)1)
َ(.1031(َ حيثَمسلْ:َ)حدي :2َ)
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الَااَثتَّػى)):َ"واظتعروؼَالصحيث:َ-رزتوَاع–ىػ(544َ اؿَالقا يَعياضَ)ت
ََُّْمَا وىوَوجػوَال ػالـ؛َ فََ والبخاريَذاَو  َاَاظتو ة َو ((َ ِ يُح ُااتُػْحِفظُااَرِاِزَ ُِل ُااتَػ

 .(1)النوقةَاظتعهودَفيهاَباليمني"

َ المػػاًَلػػيسَوىػػوَمػػاَُغػػنََِّ ر ػػ :المدرلج:ا-2 َسػػياؽَإسػػنادهَأوَأدخػػلَاَمتنػػو
َمنو.

َي وفَاَاظتنت. دََوَ اَا سنادأيًضاَو دَي وفَ

ػػػِبُغلل))حػػػدي ََر ػػػِؿالل ػػػ رجافػػػّالل ػػػتن: ِْ اِرػػػنَااِلْْلَْعَ:ػػػِبِاا ْػػػ  ا َاالْلُلُضػػػلَ  اَس
ِبُغلل))فقولو:ََ (2)((للحَِّرِا ِْ َ.َىريرةََمنَ وؿَأيبَ((َس

أنػػوَ ػاؿ:َأسػبغواَالو ػػو ََويػدؿَعلػنَا دراجَمػاَرواهَالبخػػاريَعػنَأيبَىريػرةَ
َ.(3)((للحَِّرِااِرنَااِلْْلَْعَ:ِبِااَ ْ   ا)) اؿ:ََفةفَأباَالقاسَْ

اظتنقدػػػ َوو ػػػمهَاظترفػػػوعَورفػػػ َوغػػػنَذلػػػكَمػػػنَالعلػػػلَمػػػنَ دػػػ َاظتو ػػػوؿَوو ػػػلَ
َاظتو وؼَوغنَذلك.َ

   
َ

  

                                                             

َ(.3/563(َا ماؿَاظتعلْ:َ)1)
َ(َوغنقتا.323( َسننَالبيهقيَال رب :َ)2363(َمسندَالب ار:َ)2)
َ(َوغنقتا.10459زتد:َ)حدي :َ( َومسندَأ165(َ حيثَالبخاري:َ)3)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (46) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

َي    ٚلدددددددي  هيث ليددددددد   ّ ِلددددددداتي ٚلدددددددذ ل   َي  َي  ***  ٗلش ّٗددددددد ًلق لددددددد َي ّ ٓي ِلدددددددث  ٛ رلولدددددددذ  ِ   ُه
 

اع ؿ ااقلل :ا   َ َرِارُحىاللُ للةا؟(ا) 
اسػػنَالعدالػػةَو ػػمهَاَالشػػخصَيقتضػػيَاالسػػتقامةَاَالػػدينَوالتػػ اـَاظتػػرو ةَوػت

لػيسَبعػدؿ َوالَمػرو ةَعنػده َ-مثالًَ-ا خالؽَوالبعدَعنَسواسوها َفالذيَي ذبَ
َ اؿَالشاعر:

َومػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ َإذاَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّرتَفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
َ

َبَ ذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َللمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو ِةَواصتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿََِ
َ َمػػػػػػػػػػنَال ػػػػػػػػػػذبَالػػػػػػػػػػذيَالَخػػػػػػػػػػنَفيػػػػػػػػػػو

َ
َوأبعػػػػػػػػػػػػػدَبالبهػػػػػػػػػػػػػػاِ َمػػػػػػػػػػػػػػنَالرجػػػػػػػػػػػػػػاؿََِ
َ رسػػو:َفقػػدَا مػػاـَالبخػػاريَملَي خػػذَؽتػػنَرآهَي ػػذبَحػػ َولػػوَعلػػنَفَلدرجػػةَأف

َ ػػيَتػػ يتََذىػػ َليسػػم َمػػنَشػػيخَفوجػػدهَيعلػػمهَفرسػػوَو ػػدَأوقتَََهػػا أفَاَثوبػػوَشػػعنًا
عػػػادَإىلَاظتدينػػػةَمػػػنََفرت ػػػوَوعػػػادَإىلَاظتدينػػػة َ ملَكتػػػدَالشػػػعنَ َفلمػػػاَو ػػػلَإليػػػوإليػػػو

فػػةذاَِبػػذاََ رجػػلَالبصػػرة َ ضػػنَفيهػػاَأشػػهًراَاَ ريقػػوَإىلَالبصػػرةَليتلقػػنَحػػديثاًَعػػن
َ.فرت وَوعادَإىلَبلدهَ الرجلَي ذبَعلنَفرسو

واظتػػرو ةَأمرىػػاَمتتلػػمهَمػػػنَم ػػافَإىلَم ػػافَومػػنَزمػػػافَإىلَزمػػاف َول ػػنَىنػػػاؾَ
أمػػػورَمتوػػػقَعليهػػػاَأهنػػػاَخارمػػػةَللمػػػرو ةَمثػػػل:َاصتػػػريَاَالدريػػػقَدوفَ ػػػرورة َوخلػػػ َ
الثيػػابَأمػػاـَالنػػاس َإظهػػارَالنهمػػةَاَأ ػػلَالغػػن َحضػػورَوليمػػةَملَيػػدعَإليهػػا َوؿتػػوَ

َذلك.

ا



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (47) 

(ارِارُحىاللضب ا؟قلل :ا)ضِ  اَ
َ تػػ َمنػػذَ الضػػبَِىػػوَالتػػيق َوالنباىػػةَوعػػدـَالغولػػةَو لػػةَالنسػػياف َو ػػيانةَمػػا

َاىلَحنيَالتبلي َوا دا .َعالتحملَوالسمَا
َوعلنَىذاَفالضبَِ بداف:َ

َ بَِ در:َأيَي وفَحافظًاَمتقًناَمستحضًراَاووظاتو.َ-1
التبػديلَوالَيػرويَإالَ بَِ تاب:َأيَي وفَػتافظًاَعلنَ تابوَمنَالتغينََوَ-2
َمنو.

َأيَيرويوَعدؿَ ابَِعنَعدؿَ ابَِمثلو.قلل :ا)عنار َّ (ا

مثػلَا مػاـَمالػػكَبػنَأنػس َوسػويافَالثػػوري ََ)رُت ػ افػّاضػػبط ا ن:َّػ (و ولػوَ
َوشعبةَبنَاضت اج َوؿتوىَْمنَرجاؿَالصحيث.

َؽا يحهِا؟سقسِـاللح  ثاللصحيصرِايّااا ا ا رِاللف
َا تس َالصحةَمنَذاتَا سناد.َوىوَماللصحيصالذلت :اا-1

َه:ا-2 وىوَماَا تسػ َالصػحةَمػنَأسػانيدَأخػر  َأيَأفَأ ػلوََللصحيصالغي
َدوفَالصحيث َل نَا تس َالصحةَمنَ رؽَورواياتَأخر .
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 (48) 

مثػػاؿ:َ ػػاؿَالبخػػاريَاَ" ػػحيحو":َحػػدثناَعبػػدَاعَبػػنَيوسػػمه؛َ ػػاؿ:َأخربنػػاَ
؛َ ػػاؿ:َ"شتعػػ ََأبيػػوَمدعػػَْعػػنَمالػػكَعػػنَابػػنَشػػهابَعػػنَػتمػػدَبػػنَجبػػنَبػػن

َ.(1) رأَاَاظتغربَبػالدور"َاعََرسوؿ
 َسػػػناده؛َثقػػة َواتصػػػاالًَإ ػػػحيث؛َلتػػوفرَرتيػػػ َشػػروطَالصػػحةَاَفهػػذاَاضتػػدي َ
َوعدـَشذوذَأوَعلة.

   
  

                                                             

َ(.765(َ حيثَالبخاري:َ)1)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (49) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ُْش قددددددًا ّ لددددددذلخ  ٛ ددددددُشُّغ  ِلشلخ ***  ّلح اللحسلددددددُيح اللو َُ ال كالّصددددددح٘حي اش ددددددرل  سيجلاُلدددددد
 

َفقاؿ:َاستدرؾَعبدَالستارَعلنَالناظَْىذا َ:لشيخَعليَاضتليبا اؿَ

َرجِلػػػػػػػ الانِلصػػػػػػػحيصالزػػػػػػػتهَت***ََ للحسػػػػػػػنالل فيػػػػػػػفاضػػػػػػػبطِانذلاٌػػػػػػػ ت
َ

َ:َأيَالقسَْالثا َىوَاضتدي َاضتسن.) للحسن(اقلل :

َقَػػػِ(:ا َ ؼاَ أيَاظتعروفػػػةَ ر ػػػو َأيَي ػػػوفَراويػػػوَمعػػػروؼَالروايػػػةَقللػػػ :ا)لل ُػػػ
ػػن َأيػػ فَيعػػرؼَأنػػوَيَػػرَو أىػػلَالشػػاـَأوَعػػنَأىػػلَمصػػرَيَعػػنَأىػػلَالبصػػرةَأوَعػػنَعمَّ

َفَىذاَاظترويَيُرو َعنَأىلَالبصرةَأوَالشاـَأوَمصر.أوى ذا ََو

َػػػَ ْتا أيَأفَرجالػػػوَليسػػػواَاََرَِجِلُػػػُ الانِلّصػػػحيِصالْزػػػتَػَهََْت(ا***قللػػػ :ا)ٌ 
َ ػبدهْ َأمػاَرجػاؿَالصػحيثَفهػَْ مرتبةَرجاؿَالصحيث َوإفتاَىَْعدوؿَل ػنَخػمهَّ

العدالػػةَبا  ػػافةَإىلَالضػػبَِوا تقػػػافَالشػػديدين َمثػػلَشػػعبةَبػػنَاضت ػػػاجََمػػنَأىػػل
ومثػػاؿَمػػنَعرفػػواَبالعدالػػةَوخوػػةَالضػػبََِوسػػويافَالثػػوريَوسػػويافَابػػنَعيينػػةَوأمثػػاعتْ 

مثلَأبوَ ااَالسماف َوسعيدَبنَأيبَعروبة َوعدا َبنَالسائ  َفهؤال َإذاَانوػردواَ
الصػحاح َو ػدَاحػتمَِبػَْمسػلَْدوفََب حادي َف حاديثهَْحسػافَوليسػ َاَمرتبػة

َالبخاري.

َ ػبدوَمػنَنذف:ا اضتدي َاضتسنَىو:َماَاتصػلَإسػنادهَبنقػلَالعػدؿَالػذيَخػمهَّ
َمبدأَالسندَإىلَمنتهاهَمنَغنَشذوذَوالَعلة.



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (50) 

واضتدي َاضتسنَ سمافَأيًضا:َحسػنَلذاتػو:َوىػوَمػاَا تسػ َاضتسػنَمػنَذاتَ
دَأخر  َوىذاَأ لوَ عيمهَول نوَا سناد َولغنهَوىوَماَا تس َاضتسنَمنَأساني

) ػػػعيمهَعَ ػػػعيمهَعََفػػػػػػػػػػَجػػػا َمػػػنَ ػػػرؽَأخػػػر َفتقػػػو َوارتقػػػنَإىلَمرتبػػػةَاضتسػػػن
َ عيمهَ=َحسنَلغنه(.

َ لارػػنازػػهِدةاسفالانلػػ ا))َمثالػػو:َعػػنَأيبَىريػػرة؛َ ػػاؿ:َ ػػاؿَرسػػوؿَاعَ سن ػػ
ِنمنلالهلل اقب اسفا حِؿا يحلما  يحهِ ا ل:ح َ.(1)((ليِارلت

ـََبنَإشتاعيل؛َ اؿَعنوَاضتاف َالذىيب:َ" ااَسن؛َ وىذاَإسنادَح فَفيوَِ َما
َاضتدي  َلينوَبعضهَْبالَح ة".

مػاـَأزتػدَبػنَحنبػلَ ولػوَفيػو:َةَالعرا ػيَاَ"ذيػلَال اشػمه"َعػنَا ونقلَأبوَزرع
ا َوعنَأيبَحامتَالرازيَ" دوؽَمتعبد"َوعنَالنسائيَ"الَبػ سَااَاضتدي "َأيضًَ "

َوؽَورمباَأخد ".بو"َو اؿَابنَح ر:َ" د
َ.(2) اؿَعنوَاضتاف َابنَح ر:َ" دوؽَرمباَأخد "

َفمثلوَالَين ؿَحديثوَعنَرتبةَاضَتَسن.
 
 
 

                                                             

َ(.467(َالسلسلةَالصحيحة:َ)1)
( َوتقريػػػ 3956َ( َوميػػػ افَاالعتػػػداؿ:َ)تررتػػػة:2035َ(َانظػػرَتررتتػػػو:َهتػػػذي َال مػػػاؿ:َ)تررتػػة:2َ)

َ(.2985التهذي :َ)
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 (51) 

اصلرةاللضُيفاااصلرةاللحسنااااصلرةاللصحيصااااا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

   
َ

  

 النبً 

 صحابً

 عدل ضابط

 عدل ضابط

 عدل ضابط

 النبً 

 صحابً

 عدل ضابط

 عدل خف ضبطه

 عدل ضابط

 النبً 

 صحابً

 عدل ضابط

 عدل غٌر ضابط
أو غٌر عدل وال 

 ضابط

 عدل ضابط

 ة: مالحظ

 ٌعبر العلماء عن الراوي )العدل الضابط( بمصطلح )ثقة(

 وٌعبرون عن )العدل الذي خف ضبطه( بمصطلح )صدوق(

 و كلٌهما( بمصطلح )ضعٌف(أ وٌعبرون عن )غٌر العدل أو غٌر الضابط



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (52) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ٚلددددي  ُسذثددددحي اُلحس دددديي قل ّ ْل أق سلدددد ***  شُصددددُكدددد   هددددا  ْل حالُددددُٛ٘فح ُّدددد ِ دددد  اهًا ُكُثددددش فل
 

َأيَ صرتَمرتبتوَعنَمرتبةَاضتسن.َقلل :ا) ُن ُّارِاَعْنارُتبِةالُلحْسِناَقْصَ(

وىػػذاَالقسػَْالثالػػ َمػنَأ سػػاـَاضتػدي  َوىػػوَاضتػػدي ََقللػ :ا)فَػْهػػَلاللضػُيُف(
َ لَحدي َملَجتتم َفيوَشروطَاضتدي َالصحيثَوالَاضتسن. َالضعيمه َوىو

َ ثػػنة َأو ػػلهاَابػػنَحبػػافَ إىلََبػػالنظرإىلَتسػػٍ َوأربعػػنيَنوًعػػا َوذلػػكَوىػوَأ سػػاـ
َسب َالضعمه.

َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 ضعٌفالحدٌث ال

ضعٌف لفقد 

 االتصال
ضعٌف لعلة 

 فً المتن

 معلق

 معضل

 منقطع

 المرسل

 سالمدل  

 لوبمق

 مصحف

 شاذ

 مضطرب

 مدرج

ضعٌف لفقد 

 العدالة

 منكر

 متروك

 موضوع

 مضطرب السند

 معلل

 الخ مضطرب المتن

 الخ
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 (53) 

َحبػافَابػنَاضتػاف َ سػمهاَأنػواع؛َلػوَاضتػدي َمػنَالضعيمه اؿَالشيخَابنَباز:َ"
َنوًعا.َوأربعوفَتسعةَأهناَوذ رَ ثنة َأنواعَإىل

َالرتمػػػذيَعنػػػدَحسػػػنَبػػػوَيعتػػػربَ ػػػعيمه:َ سػػػمنيَإىلَتنقسػػػَْاضتقيقػػػةَاَول ػػػن
َفيػوَي ػوفَبػ فَوذلػكَ ػعوو َلشػدةَاضت ػةَبػوَتقـوَوالَبوَيعتربَالَو عيمه.َورتاعة
َلوَمتاب َوالَإرسااًلََأوَانقداًعاَفيوَ فَأوَالغلِ َفاح َىوَمنَأوَبال ذب َمتهْ
َ.(1)"ذلكَأشبوَماَأوَشاىدَوال

َ
َ
َ
َ
َ

َعمػرَبػنَاعَعبػدَرواهَالػذيَاضتدي :ا( ُتبَا   سيَاللضُفا)ر ِؿاللح  ثا
ََََّاعَرسوؿَأفََلئي َاا حػّارػنارجَ ااضيف ااضِؼ)):َ اؿ انَّْبَػة اادلرِهِاا فػّانِػ

ََُل :اقِؿاسيَِّّ اضيفَااسنَبصُاالا لهللِا:الْلَلََّْبةُااف:َِلعْااُرِجصّّ  ا طِحهػِ افّاِجََلُؤيِافَػ
اُسرَّػةٍااَر َػ ُاايػذلارػحهمارجػ ٍاانلػىا- جػ َّااعػرَّا-الهللُاافػَأْ َثى:اقػِؿايػذل ارػِاقيػ :اقِؿ
َُا َػ:ْاا ُ ِنمارناَتُللفُا َ.((ُثَََّ َِ يِاِفهُِؤيِاَه

                                                             

َ(.26َ/309)َباز:َابنَالشيخَومقاالتَفتاو َغتموعَ(1)

 الحدٌث الضعٌف

 شدٌد الضعف ٌسٌر الضعف

راٍو فاقد للعدالة  فٌه ٌكون بأن وذلك

 فاحشَهو من أو بالكذب، متهمأو 

 وال متابع له انقطاًعا فٌه أو الغلط،

بأن ٌكون فٌه راٍو خفٌف الضبط  وذلك

 أو سًء الحفظ أو مدلس ونحوه
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 (54) 

َفيػػػوَوَ (1)"ال وائػػػدَغتمػػػ "َاَاعتيثمػػػيذ ػػػرهَأخرجػػػوَا مػػػاـَأزتػػػدَاَ"مسػػػنده" ََو
َ.اختلَِو دَالسائ َبنَعدا 

َرسػػوؿَعػنَرويَالػػذيَاضتػدي َ:( ػػ اَلا ُتبػ)زػ   اللضػػُفار ػِؿاللحػػ  ثا
َِااللػػبَّصَاانَّػػلل)):َ ػػاؿَأنَّػػوََاع ا أُنػػ ُاامدـَاال ػػنِاالػػىنانظػػَانذلالل َّػػيطِفَاافػػإفَّاا ػػِلتَّ 

َِااللَبَّصَا َ.(( ِلُتيظِااللح  ثَااسن اثتَّىامدـَاال نُاا :ّ:ا :لؿُاا ِلتَّ 
:َمعػػنيَبػػنَلتػػىَ ػػاؿَزتػػاد َبػػنَنعػػيَْفيػػوَوَ "و ػػوعاتاَ"اظتَاصتػػوزي َابػػنذ ػػرهَ

َ.(2)"بشي َاضتدي َاَليس"

أ ػػبح َبػػذلكَأ سػػاـَاضتػػدي َمػػنَحيػػ َالصػػحةَوالضػػعمهَثالثػػةَأنػػواعَ مػػػاَ
َ سنَو عيمه(.سبقَ) حيثَوح

وذلػػػكَبتقسػػػيَْالصػػػحيثَإىلََل ػػػنَابػػػنَح ػػػرَوغػػػنهَ ػػػالواَأفَا  سػػػاـَستسػػػة 
 حيثَلذاتوَو حيثَلغنه َواضتسنَإىلَحسنَلذاتػوَوحسػنَلغػنه َفت ػوفَا  سػاـَ

َىي:

ا
ا
ا
ا

                                                             

َ(.7/283غتم َال وائدَللهيثمي:َ)( 6588َمسندَأزتد:َ)(1َ)
َ(.3/26انظر:َاظتو وعاتَالبنَاصتوزي:َ)(2َ)

 حسن ضعٌف

حسن 

 لذاته

حسن 

 لغٌره

 صحٌح

صحٌح 

 لغٌره
صحٌح 

 لذاته
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 (55) 

اا؟اثلمايذهالأقسِـرِاا
َ لهػاَمقبولػػة  مػاَعػػداَالضػػعيمه َفػالَجتػػوزَروايتػوَإالَلبيػػافَ ػػعوو ََىػذهَا  سػػاـ

َث َبع َالعلما َأحادي َالرتغي َوالرتىي َول نَبشروط:واست
َأفَي وفَاَالرتغي َوالرىي .َ-1
َأفَي وفَلوَأ لَمنَال تابَأوَالسنةَالصحيحة.ََ-2
َوالت  يػد َوبالتػايلَيػرو َبصػيغةََيعتقدَأفَالنيبََأالَ-3  الوَعلػنَجهػةَاصتػـ 

َ ػَ)يرو َولت نَويقاؿ( َوماَشابو.َالتمري  
ػػػ عػػػدـَروايػػػةَالضػػػعيمهَمدلًقػػػا َ فََ-رزتػػػوَاع-شػػػيخَابػػػنَعثيمػػػنيَثَالو ػػػدَرجَّ

العامػػةَالَيور ػػوفَبػػنيَ ػػعيمهَو ػػحيث َفهػػَْيسػػنوفَعلػػنَ اعػػدةَمقػػررةَاَأذىػػاهنَْ
َ ماَأفَاَالقرآفَوالسنةَالصحيحةَغنيػةَعػنَ ) لَماَلت نَاَاارابَفهوَ واب(

وبػػرَالوالػػدينََالضػػعيمهَمػػنَا حاديػػ  َفمػػاَحاجتنػػاَضتػػدي َ ػػعيمهَاَبػػرَالوالػػدين
َثاب َاَالقرآفَوا حادي َالصحيحة.

*َلػػذلكَفػػةفَمػػاَيقولػػوَبعػػ َالو ػػاعني:َ)إننػػاَالَن ػػذبَعلػػنَرسػػوؿَاعَوإفتػػاَ
َفهذاَمنَأ ذبَال ذب.!!َن ذبَلو(َ

اعََ َ ػػاؿ:َ ػػاؿَرسػػوؿَأيبَسػػعيدَاطتػػدريَهَعػػنوغػػَنَمثالػػو:َمػػاَرواهَالرتمػػذي
:َ(َِج ا تُِي الل سِج اف َ.(1)َ(زه  لال ا ِم  ِفا..()نذلارس تمالل

                                                             

َ(.4/178(َالسلسلةَالضعيوةَلأللبا :َ)1)
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 (56) 

فهذاَحدي َ عيمه َ فَاَسػندهَراويػاَاشتػوَداجَبػنَشتعػافَأبػوَالسَّػمث َ ػاؿَ
َ.(1)ولينوَمنا ن َأحاديثو:َأزتدَ اؿ ََو"اضتدي َمن ر:َ"النسائيعنوَ

َ ح ّالشد ٚلِ٘اَّحفٕ الس حْل  شثِح 

َ انػ ََشػبهة:نسم َمنَال وارَبالسنةَومنَت ثرَِبػَْأوَلػمّهَلّوهػََْلل بهة: لػو
خالفًػػػاََالسػػػنةَػتووظػػػةَظتػػػاَوجػػػدناَاضتػػػدي َالشػػػريمهَمنقسػػػًماَإىلَ ػػػحيثَو ػػػعيمه 

َ ذاَيقولوف ََ!!َللقرافَالذيَالَيوجدَفيوَمثلَذلك..

َوىػوَحػرٌيَأفَيقلػ َعلػنَ ػاحبوَفيقػاؿ:َاضتقَأفَالسؤاؿَمن وس َفِلجللب:
َ انػػػػ َالسػػػػنةَغػػػػنَػتووظػػػػةَ.. بػػػػنيَالصػػػػحيثََظتػػػػاَ ػػػػّي َاعَ ىػػػػلَالعلػػػػَْالتمييػػػػ َلػػػو

َوالضعيمه.
َّْمػػنَافػػرت َ َ انػػ َاضت ػػةَىػػيَاَ ػػوفَالقػػرافَلػػيسَفيػػوَىػػذهَالقسػػمة َفػػث *َوإذا
َ تابَاعَجػلَثنػاؤهَوألصػقَبػوَمػاَلػيسَمنػوَلينصػرَزند تػوَاالعتقاديػةَمػ َالوريػةَ علن

يػػػينَاَ ػػػافيهَْ"عػػػنَجعوػػػرَلِّبػػػ عَْالتحريػػػمهَ..َمػػػنَذلػػػكَمػػػثالَمػػػاَرواهَال نػػػديقَال َُ
يػاَأيهػاَ)ِبػذهَاآليػةَى ػذاََن ؿَجربيلَعلنَػتمدََأنوَ اؿ:َ-يو ذباَعل-الصادؽَ
َ!!َ(َااَمبينًَنورًََمباَن ّلناَاَعليَ َوتواَال تابَآمنواأالذينَ

َ ال. َفهلَمثلَىذاَالتحريمهَيعينَأفَالقرآفَغنَػتووظ 
الَكتوزَاَح َْالعقال َأفَيعػارضَِبػاَاا ػَْاليقيػينََ*َىذهَغتردَشبهةَواىية 

وبيػػافَوجػػوبَحت يمػػوَ تػػابَاعَعػػ َوجػػل َوفيػػوَا مػػرَبداعػػةَالرسػػوؿََالثابػػ َمػػن

                                                             

َ(.2667(َمي افَاالعتداؿ:َ)تررتة:1َ)
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 (57) 

عليػػوَالصػػالةَوالسػػالـَونوػػيَا نتػػافَعمػػنَملَيوعػػلَسػػاظتاَ لبػػوَمػػنَاضتػػرجَواطتػػدشَاَ
َالتسليَْ)منتد َالتوحيد(.

يشػػػنَاَأ ثػػػرَمػػػنَأربعػػػنيَمو ػػػعاًَاَ تابػػػوَإىلَسػػػنَّةََ-سػػػبحانوَوتعػػػاىل-*َاعَ
َ ػالـَبشػػرَعلػنَ المػو َويبػػنيَ ػرورةَىػذاَا تبػػاعَرسػولو َفيػ مرَباتباعػوَوعػػ دـَتقػدمي

السػنة.َوفضلو َوأنوَأمرَيقتضيوَح َاظتػؤمنَلربػو َولتػذرَػَسػبحانوَػَمػنَؼتالوػةَىػذهَ
َ ػلَىػذاَاَمثػلَ ولػػوَسػبحانو اُ ْحبِػػْبُلُما}:َيػذ ر ُُلنِّ قُػْ انفاُنحػُتْماُتِحبُّػػلَفاللََّّػَ افَػِتَِّب

َ.[31]آؿَعمراف:ََ{للََّّ ُا

َمفا للسحةا لل لي :سفاا* اللذنَاللذ اتلف الهللا حفظ ا    الل:
َ ماَ رحَبوَاَموا ػ ََ-1 َ افَاظترادَبالذ رَاَاآليةَالقرآفَوحدهَلصرحَبو لو
َمفا ه  الَّتّايّاسقـل}َمنَالقرآفَمثل:َأخر  َ.[٩َا سرا :]َ{نفايذلالل:
الَغتػػػاؿَإًذاَفػػػَ مػػػاَأفَاعَأنػػػ ؿَالسػػػنةَتو ػػػيثَوتبيػػػافَظتػػػاَاَالقػػػرآفَال ػػػرمي-2

ََااِنَلْيػػكَااَ سَنَرْلحَػػِ}وجػػل:ََيقػػوؿَاعَعػػ َلضػػياعها  اِنلَػػْيِهمْاانُػػػرّْؿَااَرػػِاِلَّحَّػػِسِااِلُتبَػػػيّْنَااللػػذّْْن
َََُُّّهػػمْا َُ فَااَ َل ػػ َ ػػذلك َف يػػمهَعتػػاَأفَتضػػي ََ[44:َالنحػػل]{ َػتَػَفلَّ َ انػػ َالسػػنة فػػةذا

َوىيَتبيافَظتاَىوَػتووظ.

ل ػػػافَىػػػذاَدااّلَعلػػػنََ(اَلػػػوَضتػػػافظوففَوإنَّػػػآَرلقػػػإنػػػاَؿتػػػنَن لنػػػاَا)فلػػػوَأفَاعَ ػػػاؿَ
َحو َالسنةَأيضا َف يمهَو دَاستعملَاعَلو َ"الذ ر"؟.

َاَالردَعلنَىذهَالشبهة:َ) لَوحيَن ؿَمنَعنػدَاعَ عػ َوجػلََ- اؿَابنَحـ 
لػػوَبيقػػني َو ػػلَمػػاََ-عػػ َوجػػلََ-فهػوَذ ػػرَمنػػ ؿ َفػػالوحيَ لػػوَػتوػػوظَ وػ َاعََ-

إىلَأفَ-أالَيضػػػي َمنػػػو َوأالَلتػػػرؼَمنػػػوَشػػػي َأبػػػًدا..َت وػػػلَاعَ وظػػػو؛َفمضػػػموف
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 (58) 

:َوالَسػبيلَألبتػةَإىلَأفَمتػتلَِببا ػلَمو ػػوعَاختال ػاَالَيتميػ َعنػدَأحػدَمػػنَ- ػاؿ
اِننَّػِ}الناسَبيقني؛َإذَلوَجازَذلكَل افَالػذ رَغػنَػتوػوظ َول ػافَ ولػوَعػ َوجػل:َ

ََاانَػرَّْلَحِاَنْحنُا  ذبًاَووعًداَؼتلًوػا َوىػذاَالَيقولػوَََ[9:َضت را]َ{َلَحِِفُظلفَااَل ُااَ ِننَِّاللذّْْن
َ.(1)مسلْ

َُْ تِػّاَعََّػْيُلمْااَ سَْتَ ْ ػعُااِد ػَحُلمْااَلُلػمْااَسْنَ َّْعُاالْليَػْلـَا}و ذلكَ ولوَتعاىل:ََ-3 اِن
ـَااَلُلمُااَ َرِضيعُا  َ ِْ َ.[3اظتائدة:َ]َ{ِد َحِالْمِ

َ: نَبيػػافَشػػريعةَفنقػػوؿَظتػػنَجػػوزَأفَي ػػوفَمػػاَأمػػرَاعَبػػوَنبيػػوَمػػ" ػػاؿَابػػنَحػػـ 
ا سالـَلناَغنَػتووظ َوأنوَكتوزَفيوَالتبديل َوأفَمتتلَِبال ذبَاظتو وعَاختال ًاَ

لنػػاَديننػػا َور ػػاهَا سػػالـَلنػػاََ-َوجػػلَََّعػػ َََّ-الَيتميػػ َأبػػًدا:َأخربونػػاَعػػنَإ مػػاؿَاعَ
َ.(2)"دينا

ُِنمُاا}َ َرػِأ ػمهَإىلَذلػكَ ولػوَتعػاىلََ-4 ُِػلؿُاامتَػ ََّ ُِنمْانػَااَ َرػِاَفُ ػُذ هُاالل اَعْحػػ ُااَهػ
َواالػلَبشػرعَاعَوأمػرهََفهوََ[٧اضتشر:َ]ََفِنتَػُهلل{ الْلَهػَل  ااَعػنِاا َحِطػظُااَ َرػِ}ااػـر

ّ ااِنلاُيلَااِنفْاا*  .[4 3َ:َالن ْ]َ{ُ لَثىاَ ْث
ـَََرُسػوِؿَاللَّػِوَ اؿَابنَالَقيِّْ:َ"َ-5 ََ ػاَل َََْأفَّ َُ لِّػِوََوْحػٌيَِمػْنَِعْنػِدََفَػُعلِػ يِن ِاَالػدِّ

َ.اللَّوََُوَُ ل ََوْحٍيَِمْنَِعْنِدَاللَِّوَفَػُهَوَِذْ ٌرَأَنْػَ َلوََُ للَّوَِا
َ َوأَنْػػػػػَ َؿَاللَّػػػػُوََعَلْيػػػػَكَاْلِ تَػػػػاَبََواضتِْْ َمػػػػَة(ََفاْلِ تَػػػػاُب:َاْلُقػػػػْرآفَُ)َو َػػػػْدَ َػػػػاَؿَتَػَعػػػػاىَل:َ

ػػنَّةَُ َأُوتِيػػُ َاْل َِ):ََو َػػْدَ َػػاَؿَالنَّػػيب ََ َواضتِْْ َمػػُة:َالس  فَػػَ ْخبَػَرَأَنَّػػُوََ تَػػاَبََوِمثْػلَػػُوََمَعػػُو(ِإ ِّ

                                                             

َ(.1/122(َا ح اـَاَأ وؿَا ح اـ:َ)1)
َ(.1/126:َ)اظترج َالسابقَ(2)
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ََ َماَأُويتََاْلِ َتابََ َواللَُّوَتَػَعاىَلََ ْدََ ِمَنَِحْوَ ََمػاََأْوَحػاُهَِإلَْيػِوََوأَنْػػَ َؿََعَلْيػِو؛ََ أُويتََالس نََّة
َتُوََعَلنَا َِبِوَُح َّ َْ َ.(1)"ْلِعَباِدَِإىَلَآِخِرَالدَّْىرَِلُِيِقي

ال ة: رناللسحةاللحب
َُػػ ُا)):اقللػ اا-1 و ػدَسػػبق َعبػارةَابػػنََ (2)((ِننّْػػّاُس تِيػُعالْلِلتَػػَِباَ ِر ْػََّػُ اَر
ََ َمػػاَأُويتََاْلِ تَػػابََ-رزتػػوَاع–القػػيَْ ػػنََّة َواللَّػػُوَتَػَعػػاىَلَ َػػْدََ ػػِمَنََ :"فَػػَ ْخبَػَرَأَنَّػػُوَأُويتََالس 

َتُوََعَلنَاِحْوَ ََماََأْوَحاُهَِإلَْيِوََوأَنْػَ َؿََعَلْيِو؛َلِيَُ َِبِوَُح َّ َْ  .(3)"ْلِعَباِدَِإىَلَآِخِرَالدَّْىرَِِقي
ِِااللََّّػ ِااِ تَػْ:ػَل اُس ِصػيُلمْا))َا قللػ ا-2 َعػِة اَ للسَّػْ  اَثَبِ ػػيِِّ اَعْبػَ لاَ ِنفْااَ للطَِّ
ُِطْااَرنْااَفِإنَّ ُا ُِْ  اِرْحُلمْااَ  ََ ا َػ ََل الْخِتَ َفِاَفَسيَػ َََُّْيُلمْااَنِ ي حَّةِااِ ُسحَِّتّافَػ ُِ الْلُ َََّفػِ ِااَ 

ََّلِزػػِ  َن الْلَ ْهػػِ  ّْينَا َهػػِاَ َعضُّػػللاِ َهػػِاَتَ سَّػػُلللالل ُِنمْااِ ِلحػََّللِجػػِذ اَعََّيػْ اَ ُرْحػػَ  َِتِااَ ِن َّػػ
ا.(4)((َضَ َلة ااِ ْ َعةٍاا َُن َّااِ ْ َعة  اُرْحَ َ ةٍااُن َّااَفِإفَّاالْأُُرلِر 
ََْنػعُااَق ْااِننّّْ))َا قلل -3 ُْػَ ُيَ ِاَتِضػَُّّللالَػنْااَزػْياَػْينِااِفػيُلمْااتَػ اللََّّػ ِااِنتَػِبَا:ا َػ
حَِّتّ  ُِ َََّقِاَ َلنْااَ  ََِدلاَثتَّىا َػتَػَف َّّااَ  َ.(5)((لْلَحْلضَااَعََّ

َ ان َسنتوَاظتدهرةَغػنَػتووظػة َأوَنت ػنَأفَيلحقهػاَالتحريػمهَأوَالتبػديل َ فلو
عػده َفي ػػوفَمػاَ الػػ َأمتػوَبالتمسػكَِبػاَمػنَبَ-فػالَيتميػ َ ػحيحهاَمػنَسػقيمهاَ

 . ولوَؼتالواَللوا   َوىذاَػتاؿَاَحقوَ
                                                             

َ(.2/371(َؼتتصرَالصواعقَاظترسلة:َ)1)
َ(.17174( َمسندَأزتد:َ)حدي :4604َأيبَداود:َ)حدي :َ(َسنن2َ)
َ(.559(َؼتتصرَالصواعقَاظترسلة:َ)ص3َ)
َ(.َو اؿَا لبا :َ" حيث".17145(َواللو َلو َومسندَأزتد:َ)4607(َسننَأيبَداود:َ)4)
(َوىػػذاَلوظػػو.َوأوردهَا لبػػا َاَ" ػػحيثَاصتػػام "319َ( َاظتسػػتدرؾ:َ)4606(َسػػننَالػػدار دين:َ)5)

(2936.)َ
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أفنػواَأعمػارىْ َوبػذلواَالػنوسََ-ع َوجل– َاعَ يََّولذلك ضتوػ َالسػنةَرجػاالًَ
 والنويس؛َمنَأجلَالدفاع َوالذودَعنَحيا ها:

مػػنَاالىتمػػاـَوالعنايػػةَمػػاَملَتنلػػوَأ ػػواؿَأيَعظػػيَْمػػنََفنالػػ َأحاديػػ َالنػػيبَ
َ بداؿ َوالَرئيسَمنَالرؤسا  َوالَملكَمنَاظتلوؾ.العظما  َوالَبدلَمنَا

َفرحلَجابرَبنَعبدَاعَمسنةَشهرَإىلَعبدَاعَبنَأنيسَاَحدي َواحد.

ا:عِليةارنالأرِنةىالل ح  ينالل: رِ ا  رجةا ق اتحََّّا
َثلفاآل ػِ يم:ف حهما سػئلَعػنَأبيػوَفقػاؿ:ََ ا مػاـَعلػيَبػنَاظتػديينمثػلََلل ج

عليػػػػوَاظتسػػػ لة َفػػػػ  قَثَرفػػػ َرأسػػػػوَفقػػػاؿ:َ"ىػػػػوَالػػػدين َإنػػػػوَ"سػػػلواَغػػػػني"َف عػػػادواَ
َ.(1) عمه"

سػتا َ ػاح َالسػنن:َا مػاـَأبػوَداودَالس َمثلَثلفاأ حِئهم:َّْاجَاػُالل  رحهما
َأرادَ-َ ػػثَإفَ-َفيػػوَأبيػػوَ ػػوؿَلعػػل":َالػػذىيبَعلَّػػقَ.(2)اعَ ػػذاب"عبػػدَ ػػاؿ:َ"ابػػين
َاَويػوريَي ػذبَ ػافَأوَلػو ينقَفيمػاَح ػةَفةنوَاضتدي  َاَالَعت تو َاَال ذب
َعثػػػرةَمػػػنَالسػػػالمةَاعَنسػػػ ؿَأرعػػػن َفهػػػوَا أبػػػدًََي ػػػذبَالَأنػػػوَزعػػػَْومػػػنَ المػػػو 
َ.(3)"والتقنَالصدؽَولـ َوارعو  َشاخَإنوَثَالشباب 

                                                             

َ(.2/15(َاجملروحنيَالبنَحباف:َ)1)
َ(.13/228(َسنَأعالـَالنبال :َ)2)
َ(.13َ/231:َ)اظترج َالسابقَ(3)
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ومثلػػوَ ػػوؿَالػػذىيبَاَولػػدهَأيبَىريػػرة:َ"إنػػوَحوػػ َالقػػرآف َثَتشػػاغلَعنػػوَحػػ َ
َ.(1)نسيو"

َثػػلفامخػػللنهم: رػػحهما الَت خػػذواَعػػنَ" ػػاؿ:ََ دَبػػنَأيبَأنيسػػةزيػػمثػػلََلل ج
َ.(2)اظتذ ورَبال ذبَعينَلتىيَ.أخي

َثػػػلفاأصػػػهِريما سختػػػِنهم: رػػػحهما شػػػعبةَبػػػنَاضت ػػػاجَ ػػػاؿ:َ"لػػػوَمثػػػلََلل ج
َ.(3) َأحًداَضتابي َىشاـَبنَحسافَ افَختين َوملَي نَلتو "يحاب

ـََالّلُوَتعػاىلَضتوػِ َالس ػنَِّةَأ وامػاًَ اؿَاضتاف َابنَرج :َ" ميَّػ واَمػاَدخػَلَفيهػاََف  ا
َِِ َِِو بدُواَذلَكَغايَ منَال ذِبَوالوىَْوالغل َ.(4)"وحوظوهَأشدََّاضتو ََِ َةَالضب

علػػنَمػػاَسػػبق:َفالسػػنةَػتووظػػةَبتمامهػػاَو ماعتػػا َوالَكتػػوزَالظػػنَعػػداَعػػنََبنػػا ًَ
َ يػمهَحوظػ َأـَملَيعلػْ َل ػنَ االعتقادَب فَبعًضاَمنهاَ دَُفقدَأوَ ػاعَسػوا َعلػْ

دَمػػػاَالَيغيػػ َعػػػنَعمػػرو َول ػػنَعنػػػدَرتػػ َال ػػػلَجتػػدىاَػتووظػػػةَ ػػدَيغيػػ َعػػػنَزيػػ
بتمامهػػا َفيػػؤديَذلػػكَإىلَتػػرددَأىػػلَالعلػػَْاَح ػػَْبعػػ َا حاديػػ َبػػنيَالصػػحةَ
والضعمهَوىذاَنت نَاعتبػارهَمػنَ بيػلَاالختبػارَضتقيقػةَإنتػافَالنػاس َو ػدؽَإتبػاعهَْ

َ مػػػػاَىػػػػوَاضتػػػػاؿَاَاآليػػػػاتَاظتتشػػػػاِباتَ الصػػػػادؽَمػػػػنََومعرفػػػػةَ-واعَأعلػػػػْ–لنبيػػػػو 
َّّااَنػػِذ َِاِنفَّا)):َال ػػاذبَولػػذلكَ ػػاؿَ اَنػػَذبَااَرػػنْااَسَثػػٍ  اَعََّػػىاَنَلػػِذبٍاالَػػْي َااَعََّػػ

                                                             

َ(.4َ/356(َفتثَاظتغي َبشرحَألويةَاضتدي :َ)1)
َ(.4َ/356:َ)اظترج َالسابقَ(2)
َ(.6َ/359(َسنَأعالـَالنبال :َ)3)
َ(.1/605(َتوسنَابنَرج َاضتنبلي:َ)4)
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َّّا ػػػَ ل اَعََّػػػ ّْ َُ َُػػػَ هُاافَػََّْيَتبَػػػػلَّسْااُرتَػ أنػػػوَسػػػي وفَأنػػػاسََفهػػػوَيعػػػرؼََ (1)((للحَّػػػِرِااِرػػػنَااَرْ:
َي ذبوفَعليوَفتوعدىَْبذلك.

رتػ َ"الشػافعي:َمػاَ الػوََوىناَالَبدَمنَالتنبيوَعلنَأمرَىػاـ َوىػو الَنعلػَْرجػالًَ
أتػػنَعلػػنََ السػػننَفلػػَْيػػذى َمنهػػاَعليػػوَشػػيٌ ؛َفػػةذاَرُتػػ َعلػػَْعامػػةَأىػػلَالعلػػَِْبػػا

َ ػػلَواحػػدَمػػنهَْذىػػ َعليػػوَالشػػي َمنهػػا َ ػػافَذىػػ ََ السػػنن َوإذاَفُػػػّرؽَعلػػْ ثَمػػا
َ.(2)"عليوَمنهاَموجوداًَعندَغنه

َالٛلن ؟ ملارا ذْجذ تٛض األحادٗث الُٛ٘فح ِ تٛض كرة 

َ ػػلَمػػاَيصػػلَإلػػيهَْمػػنَا حاديػػ َحوظػػاَعتػػاَمػػػنَ َ ػػافَىػػَْالعلمػػا َرتػػ  أواًل:
َي ونواَيهتموفَبالتنقيث َوأو لواَمهمةَالتنقيثَظتنَبعدىْ.َالضياع َومل

َثَا حادي َالضعيوةَنت نَتقسيمهاَإىلَأ ساـ:
َماَىوَمتوقَعلنَ ذبوَوو عوَوىذاَالَيذ رونوَإالَللتنبيوَعليو.

َ ػػافَ ػػعووَبسػػب َسػػو َحوػػ َراويػػةَأوَخوػػةَمنهػػاَمػػاَىػػ وَؼتتلػػمهَاَ ػػعووَأو
َ ػػذبَاَذاتػػوَفقػػدَي ػػوفَ ػػحيًحا َ َب نػػو  ػػبدوَومػػاَشػػابوَفهػػذاَؽتػػاَالَنت ػػنَاصتػػـ 
ول نَإسنادهَىذاَليسَعلنَالشرطَاظتذ ورَللصحيث َفي خػذَبػوَالعلمػا َاَالرتغيػ َ

َوالرتىي َاستئناًساَالَاحت اًجا.

                                                             

َ(.1291اري:َ)(َ حيثَالبخ1)
َ(.1/34(َالرسالة:َ)2)
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 (63) 

َ  هاَو ػحتهاَبػبع َالشػواىدَوالدػرؽَواظتتابعػاتأوَالعتبارَاحتماؿَظهورَ ػد
َ انػػ َمقبولػػةَاَاصتملػػةَاَبػػابَالرتغيػػ َ فيست نسػػوفَمبعانيهػػاَاَتلػػكَا بػػوابَإذا

َوالرتىي َوالر ائقَوالقصص.
فلػػيسَذلػػكَ دعػػاََ إذاَ ػػالواَاَحػػدي :َإنػػوَغػػنَ ػػحيث":َيقػػوؿَابػػنَالصػػالح

َ ػذبَاَنوػسَا مػر ملَوإفتػاَاظتػرادَبػو:َأنػوََ  مػرإذَ ػدَي ػوفَ ػد اَاَنوػسَاَ ب نو
َ.(1)"يصثَإسنادهَعلنَالشرطَاظتذ ور

َ؛(وإذاَ يػل(َىػذاَحػدي َ)غػنَ ػحيث)"َ:ويقوؿَالسػيو يَاَ"تػدري َالػراوي"
َ ػػػذبَاَنوػػػسَا مػػػرَ فمعنػػػاهَملَيصػػػثَإسػػػنادهَعلػػػنَالشػػػرطَاظتػػػذ ور صتػػػوازََ الَأنػػػو

َ ثنَاطتد "َ  دؽَال اذب َ.(2)وإ ابةََمنَىو
ؽتػػػػنَأخػػػػرجَاضتػػػػدي َوبػػػػوبَعليػػػػوَاََ قهَْمػػػػنَأىػػػػلَالعلػػػػْتقليػػػػدَمػػػػنَسػػػػب-2

َفيو لوفَالعهدةَعليو.َ مصنواتَالسنةَوملَلت َْبردهَوت ذيبو
واَ ثػػنَمػػنَا حيػػافَيصػػحبوفَذ ػػرَىػػذهَا حاديػػ َبػػبع َمػػاَيػػدؿَعلػػنَ-3
وجػػػا َاََ ُح ػػػيَ  التصػػػريثَبالضػػػعمه َأوَذ رىػػػاَبصػػػيغةَالتمػػػري :َُرويََ  ػػػعوها
َ..وؿتوىا.اضتدي .

   
َ

ا

                                                             

َ(.9(َاظتقدمة:َ)ص1َ)
َ(.76-1/75(َتدري َالراوي:َ)2)
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 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ُ٘ح   ُ٘ح  ***  ّهدددددددا ُأِددددددد٘فل للٌثدددددددٖ حاللوش فدددددددْ ْل حاملق ٓدددددددْ ُُددددددد ٙن   ّهدددددددا لرلددددددداتي
 

وىػػػوَأربعػػػةََبػػػدأَاآلفَيقسػػػَْاضتػػػدي َباعتبػػػارَآخػػػرَوىػػػوَباعتبػػػارَمنتهػػػنَالسػػػند 
َأ ساـ:

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
 
 
 

 مرفوع قدسً موقوف مقطوع

وهو ما ٌسنده النبً 

  إلى هللا تبارك

وتعالى، أي ٌنتهً 

سنده إلى هللا تبارك 

 وتعالى.

 مثل: قال النبً 

عن رب  فٌما ٌروٌه

العزة: )ٌا ابن آدم 

إنك ما دعوتنً 

ورجوتنً غفرت لك 

وال أبالً(.. 

 الحدٌث.

وهو ما ٌنتهً 

 سنده إلى النبً 

من قول أو فعل أو 

 تقرٌر.

مثل: أي حدٌث 

مرفوع إلى النبً 

  مثل عن عمر

بن الخطاب عن 

قال:  النبً 

))إنما األعمال 

 «.بالنٌات

وهو ما ٌنتهً 

سنده إلى 

من الصحابً 

قول أو فعل وال 

ٌتخطاه إلى النبً 

. 

مثل: قول أبً 

: "لكل الدرداء

شًء شعار 

وشعار الصالة 

 التكبٌر".

وهو ما ٌنتهً 

سنده إلى 

التابعً أو م 

 بعده.

مثل: قول 

الحسن 

البصري رحمه 

هللا: "كفارة 

الغٌبة أن 

تستغفر لمن 

 اغتبته".
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َفلعا ا:سنللعالل 
َفلعالل:للّ:ا -1  ...(.َأفَيقوؿَالراوي:َ) اؿَرسوَاعَلل 
 يوعلَ ذاَ...(.َأفَيقوؿَالراوي:َ)رأي َرسوؿَاعَفلعاللفَُّّ:الل َا -2
َ :ا -3 َ ػػ َفػػلعاللت:  ػػذاَ...(َوالَََأفَيقػػوؿَالػػراوي:َ)فعػػلَ ضػػرةَالنػػيبَلل 

 لذلك.َيرو َإن اراَعنَالنيبَ

َفػػػلعالللصػػػفّ:ا -4 أحسػػػنَالنػػػاسََأفَيقػػوؿَالػػػراوي:َ) ػػػافَرسػػػوؿَاعَلل 
ا.ا(اَمقصدًَأبي َمليحًََاَ...(َأوَ) افَخلقًَ
َفػػػلعا ُتبػػػَاثػػػ  ثاصػػػحيص ا يػػػ انػػػ اثػػػ  ثاا رسػػػألة:ايػػػ انػػػ اثػػػ  ثار

ارلقلؼاس ار:طلعاضُيفا؟
االجابػػة:َال َلػػيسَ ػػلَحػػدي َمرفػػوعَ ػػحيث َولػػيسَ ػػلَحػػدي َمو ػػوؼَأوَ
مقدػػػوعَ ػػػعيمه َفقػػػدَي ػػػوفَمرفػػػوعَوىػػػوَ ػػػحيث َو ػػػدَي ػػػوفَحسػػػنَأوَ ػػػعيمه َ

 ػػحيًحا َو ػػذلكَاظتو ػػوؼَ ػػدَي ػػوفَمو وفًػػاَعلػػنَ ػػحايبَوإسػػنادهَ ػػحيثَفي ػػوفَ
او دَي وفَ عيمه َو ذاَاظتقدوع َفالعربةَبتوفرَشروطَالصحةَواضتسنَاَأيَمنها.

رسألة:اي ان ارِافُُ اس اقي افّاثيِت ااَفلَعِا؟ا ا للفار
َإفَعلَْبوَفهوَمرفوع.

َوإفَملَيعلَْبوَفليسَمبرفوع.
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َ ػػػالَاضتػػػالتنيَىػػػوَح ػػػةَ فَاعَأ ػػػره َمثػػػلَ ػػػوؿَجػػػابر َؿَُنَػْعػػػ ََُِ نَّػػػا:َ)َوعلػػػن
َ.(1)(يَػْن ِؿَََُوالُقْرآفَُ

َفِا؟ا ارسألة:ارِاثلمالل لقلؼا لما  بعال اثلمالل
َ ػػػ فَمتػػػربَ َ ػػػافَىػػػذاَاظتو ػػػوؼَؽتػػػاَالَغتػػػاؿَللػػػرأيَفيػػػوَيصػػػبثَمرفػػػوعَح ًمػػػا  إف

َالصحايبَعنَأمورَالغي .
َالنػػاس َفػػوؽَ ػػـوَعلػػنَالقيامػػةَيػػـوَؿتػػن:َ))جػػابرَبػػنَعبػػدَاعَحػػدي َمثػػلَ
:َفيقػوؿَذلػكَبعػدَربناَي تيناَثَفا وؿ َا وؿَتعبد َ ان َماَوَب وثاهناَا مَْفتدعن

َإليػػػك َننظػػػرَحػػػ :َفيقولػػػوفَرب ػػػْ َأنػػا:َفيقػػػوؿَربنػػػا َننتظػػػر:َفيقولػػػوفَتنتظػػػروف؟َمػػا
َ.((فيتبعونوَيضحك َعتَْفيت لن

َو ػدَالسػيما  ظػاىرَىػوَ مػاَالرف َح َْلوَل نَبرفعو َيصرحَمل اؿَا لبا :َ)
َ.(2)(نوعَالدرؽَبع َاَبرفعوَ رح

َاَإفَملَي نَ ذلكَفويوَخالؼَبنيَالعلما :َأمََّ
مػػػنهَْمػػػنَ ػػػاؿَأنػػػوَح ػػػةَمػػػاَملَمتػػػالمهَنًصػػػاَأوَ ػػػحايبَآخػػػر َوإالَأخػػػذََ-1

َبالنصَأوَبالراجثَمنَأ واؿَالصحابة.
َومنهَْمنَ اؿَب نوَليسَح ة َ فَالصحايبَبشر.َ-2

                                                             

َ(.5207(َ حيثَالبخاري:َ)1)
َ(.2751(َسلسلةَا حادي َالصحيحة:َ)حدي :2َ)
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يػةَالنػيبَعتػَْومنهَْمنَ اؿَب نوَح ةَإفَ افَمػنَأ ػواؿَأيبَب ػرَوعمػرَلت  َ-3
َ ماَاَ ولوَ َ.(1)((لقت  لا ِلذ نارنا ُ  اس ّا لَا ع َ)):َنًصا

َالراجث:َأنوَح ةَإفَ افَالصحايبَمنَأىلَالوقوَوالعلَْوإالَفال.َ-4

َؽا يح ا  ينا َفلعاثلَ ِ ارِاللف َفلعالصط َثِارسألة:ا لل  ا؟الل 
َ ػ فَيقػوؿ:َََاظترفوعَا دالًحاَ"شرًعا"َىوَماَرفعوَالصحايبَإىلَالنػيب مباشػرة

َ ذاَمباشرة.ََ ذا َأوَفعلَالنيبَََ اؿَالنيبَ
َ ػػػانواَََأمػػػاَاظترفػػػوعَح ًمػػػاَفهػػػو:َمػػػاَيعػػػ وهَالصػػػحايبَزمػػػنَالنػػػيبَ  ػػػ فَيقػػػوؿ:

َ ذا َفاظتقصودَأهناَسنةَالنيبَ َ انواَيوعلوفَ ذا َأوَمنَالسنة َ ذا َأو  َأوَيقولوف
أوَرواهََايػػة َأيَرفعػػوَإىلَالنػػيبَبعػػدَأفَيػػذ رَالػػراويَالصػػحايبَيقػػوؿ:َرفعػػو َأوَرَو

َ.عنَالنيبَ
ـَََ"ِمنَالس ػنَِّةَِإَذاَتَػػَ وََّجَاْلِبْ ػَرََعلَػنَ :أََنسٍََمثاؿ:َ وُؿََأيبَِ الَبَةََعن الثػَّيِّػِ َأَ َػا

ًعا"ََأْخَرَجػاُهَاَالصَّػِحيَحنْيَِ أََنًسػاََلػوَِشػْئُ َلقلػُ َإفََّ -  ػاؿَأَبُػوَِ الَبَػةََ - ِعْنػَدَىاََسػبػْ
ََْرََ "ِمػػنََأي:َلػػوَ ُػْلػُ َملََأْ ػػِذْب؛َ فََّ ولَػػوَُ" فَػَعػُوَإىلَالنَّػػيبََِّ ػػلَّنَاعََُعَلْيػِوَوآلِػػِوََوَسػػلَّ

َ.(2)َىَذاَمعناهَالس نَّة"

 
 

                                                             

َ(.55( َو اؿَا لبا :َ" حيثَمب موعَ ر و"َ)3662(َأخرجوَالرتمذيَ)1)
َ(.1461(َومسلَْ:َ)5213ي َاَالبخاري:َ)(.َواضتد95(َتدري َالراويَللسيو ي:َ)ص2َ)
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رسألة:ارس حِاللحػِؿانيػفالػلاقػِؿاللصػحِ ّارػناللسػحةانػذل افيليػفانذلاقػِؿاا
ا؟اللتِ ُّارناللسحةانذل

َ.عيَملَيدرؾَزمنَالنيبَ اؿَبعضهَْأنوَمو وؼَ فَالتاب
و اؿَآخروف:َىوَمرفوع:َ فَأوؿَماَيدلػقَلوػ َ"السػنة"َفةهنػاَتصػمهَعلػنَاهنػاَ

َ.سنةَالنيبَ
ََأْخبَػػػػػَرِ َ:َ َػػػػاؿَََِشػػػػَهاٍب َابْػػػنَََِعػػػػنَْبسػػػػندهَمثػػػاؿ:َمػػػػاَرواهَالبخػػػػاريَاَ ػػػحيحوَ

ػػػاجََََأفٌَََّْ ػَسالِػػػ ُهَمػػػاَاللَّػػػوَََُرِ ػػػيََ-َالػػػ  بَػْنََِبِػػػاْبنََِنَػػػػَ ؿََََعػػػاـَََيُوُسػػػمَه َبْػػػنَََاضَت َّ ََسػػػَ ؿَََ -َعنػْ
ْوِ مهََِِاَََتْصَن َََُ ْيمهَََ َ-أيَابنَعمر–َاللَّوَََِعْبدََ

َ
َِإفَْ":ٌََْػَسالِػَفَػَقػاؿَََ؟ََعَرفَػةَََيَػْوـَََاظت

َِْْإنػَََّ ػَدَؽ ":َُعَمػرَََبْػنََُاللَّػوَََِعْبدََُفَػَقاؿَََ "َعَرَفةَََيَػْوـَََِبالصَّاَلةََِفَػَه ِّرََْالس نَّةَََُترِيدََُُ ْن ََ َُهػ
ػػنَّةََِِاَََوالَعْصػػرََِالظ ْهػػرََِبَػػػنْيَََكَتَْمُعػػوفََََ ػػانُوا َاللَّػػوَََِرُسػػوؿَََُذلِػػكَََأَفَػَعػػلََ:َِلَسػػاملٍََِفَػُقْلػػ ََُ "الس 
َ(1)"ُسنََّتوََُِإالََََّذِلكَََِاََتَػتَِّبُعوفََََوَىلَْ":ٌََْػَسالََِفَػَقاؿَََ؟.َ

َوَظتاَسقَِالصحايبَ افَمرسل.و اؿَآخروف:َبلَىوَمرفوعَل نَّ
َ ػػافَمو ػػوؼَفقػػدَتقػػدـَح ػػَْأ َ ػػافَمرسػػلَفهػػوَ ػػعيمه َوإف مػػاَح مػػو:َفػػةف

َاظتو وؼَ بلَ ليل.
 اؿَمنَ اؿَىػذهَالعبػارةَمػنَالتػابعنيَومب انتػوَبيػنهََْ-واعَأعلْ– ل :َالعربةَ

َوبدبيعةَا مرَالذيَيتحدثَعنوَوينسبوَإىلَالسنة.
   

َ
                                                             

َ(.1662(َ حيثَالبخاري:َ)1)
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 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ٌلُذح اُلورَّصيدددد ُ  ٗلدددد      ***  اإلسددددٌادي هيددددي    ّلحاُلوس دددد َي حرَّددددٔ اُلوص ددددٓفٔ ّل ددددن   سلاّٗدددد
 

ىػػػيَبوػػػتثَالنػػػوف َومعناىػػػاَاضتػػػدي َالػػػذيَيسػػػندهَراويػػػو َأيََقللػػػ :ا)لُل ْسػػػَحُ (
َ.يرفعوَإىلَالنيبَ

وىيَأيضاَ دَتدلقَويرادَِباَال تػابَاضتػديثيَالػذيَيرتػ َعلػنَأشتػا َالصػحابةَ
َ.-رزتوَاع-َمثلَمسندَأزتد

َ(َأيَملَينقد  َمنَ وعتَْ"بينهماَبوفَشاس ".نْابِا ْلما َا) قلل :ا
َ ػػالـَاظتؤلػػمه ىػػو:َاضتػػدي َاظترفػػوعَاظتتصػػلَإىلََإًذا:َتعريػػمهَاضتػػدي َاظتسػػندَعلػػن

َالنيبَدوفَانقداع.
:َوالصػحيث:َأفَاالتصػاؿَلػيسَشػرطَا سػناد َإفتػاَ-رزتػوَاع– اؿَابنَعثيمػنيَ

عيمهَرغػَْإسػناده َو ػدَىوَشرطَالصحة َفقػدَيسػندَوي ػوفَفيػوَانقدػاع َفي ػوفَ ػ
في وفَ حيًحا.َفاالتصػاؿَ مػاَسػبقَ ػدَي ػوفَاَاظترفػوعَو ػدَ يسندَوي وفَمتصالًَ

َ وؼَو دَي وفَاَاظتقدوع.ي وفَاَاظتَو

ارنالمِحِداسفا للفاصحيَحِا؟ا انَذل:اي ا َّـر
َال َفقدَيسندَول نَفيهاَراوَ عيمهَفي وفَحدي َ عيمهَا سناد.اصتواب:َ

رزتػػوَ-علػػنَمػػاَيقصػػدهَالشػػيخَابػػنَعثيمػػنيََغػػةَيدلػػقَفعػػالًَ لػػ :َاظتسػػندَاَالل
َ ػػلَمػػاَيسػػندَمػػنَا حاديػػ َسػػوا َانتهػػ َإىلَالنػػيبََ-اع أوَإىلََأيَيدلػػقَعلػػن

َ مػاَيقولػػوَعامػةَالنػاسَ"حػػدي َ الصػحابةَأوَالتػابعني َول ػنَإذاَأ لػػقَاظتسػندَى ػذا
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 َولعػػلَىػػذاَمػػاَدوفَغػػنهَمسػػند"َفالظػػاىرَأفَاظتػػرادَبػػوَاضتػػدي َاظتسػػندَإىلَالنػػيبَ
َواعَأعلْ.َ-رزتوَاع- صدهَالناظْ

   
َ

َ
َ
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 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ٗلرَّصيددددددد    ّن  ٙي ُكددددددد   سلا ٓلفٔ غلحاُلورَّصددددددد  ح *** ّهلدددددددا تيسلدددددددو  ٍُ للُوص ددددددد ٌلاُد  إس ددددددد
 

َاستدرؾَالشيخَعبدَالستارَعلنَالناظَْاَىذاَأيضاَفقاؿ:

ا تصػػػػػػػػػػػػػػ نِػػػػػػػػػػػػػػحِدهالَّ حتهػػػػػػػػػػػػػػىافِل***اارػػػػػػػػػػػػػػِا سػػػػػػػػػػػػػػ ِانػػػػػػػػػػػػػػ ارل ا تصػػػػػػػػػػػػػػ 
ا

(ا ولػػو: ِِ ىػػذهَإشػػارةَإىلَالدريقػػةَا وىلَمػػػنَ ػػرؽَإثبػػاتَاالتصػػػاؿ ََ) َرػػِاِ َسػػػْ 
َوىيَالسماع َول نَىناؾَ رؽَأخر َيثب َِباَاالتصاؿَمثلَاظتعا رة.

يريػػػدَالنػػػاظَْأفَيعػػػرؼَاضتػػػدي َاظتتصػػػل:َفيعرفػػػوَعلػػػنَانػػػوَمػػػاَاتصػػػلَإسػػػنادهَإىلَ
َ.اظتصدونَ

؟ااِػحِدهالَّ صػطفىاف:ػ ِالتصػ انرسألة:اللناي اصحيصاسفالل تص ايلارػا
ا رِذلاللالتص انلىاللصحِ ّاس اللتِ ُّا؟

نت ػنَو ػػ َتعريػمهَللمتصػػلَوىػو:َمػػاَاتصػلَإسػػنادهَبةحػد َ ػػرؽَاالتصػػاؿَإىلَ
َ افَسوا َمرفوعَأوَمو وؼَأوَمقدوع. َمنتهنَسندهَأيا

اُنػػ ّْارَلٍ ا َػتَِّصػػ (ايػػ ا فهػػمارحػػ اسنػػ ا  ػػتَطالتصػػِؿانِػػحا ِِ ِداقللػػ ا) َرػػِاِ َسػػْ 
َل  ا للحػػ  ثاسفا  بػػعاِػػ ِعايػػذلاللحػػ  ا ُيحػػ اسـا لفػػّا بػػلتاللَّ:ػػِ ا ػػيناللػػ

َةا لث ة ا؟ا لل ي ا للال 
الَيشرتطَشتاعَ لَحدي َبعينوَوإفتاَي تونَبثبػوتَاللقػا َبػنيَالػراويَوشػيخو َ
إالَإذاَنصَالعلما َأفَىذاَالراويَملَيسم َمنَىذاَالشيخَإالَىػذاَاضتػدي  َعنػدىاَ

َاَاضتدي َافَرواهَىذاَالراوي.نتو مهَاَغنَىذ
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 َ-امػراةَمػنَقتػداف–َلَشػَراَحةَََ الػ ََمثاؿَذلك:َحػدي َرجػَْعلػيَبػنَأيب
َيَػػْوـََََوَررَتََهػاَاطْتَِمػيِس َيَػػْوـََََشػَراَحةََََجَلدََََعِليًّاََأفََّعنَالشعيب:َبسندهََرو َا ماـَأزتد

َ.َ"(1)َاعَََِرُسوؿََِِبُسنَّةَََِهاَوَأْررتََُُاِع َِبِ َتابَََِأْجِلُدَىا:ََوَ اؿَََاصتُُْمَعِة 
َ.(2)"وملَيسم َمنوَغنهَالشعيبَشت َىذاَاضتدي َمنَعليٍَ" اؿَالدار دين:َ

وىػػوَحػػدي ََ و ػػذلك:َاضتسػػنَملَيسػػم َمػػنَشتػػرةَبػػنَجنػػدبَإالَحػػديثاًَواحػػدًَ
َعلنَاختالؼَفيو.َ.(3)العقيقة

   
َ

َ 

                                                             

َ(.839(َمسندَأزتد:َ)1)
َ(.12َ/119(َفتثَالباريَالبنَح ر:َ)2)
َ(.2/11(َانظر:َاالستذ ار:َ)3)
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 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ٚلُهسلل سلدددد  ح ٔ *** أذلددددٔ  ّلص ددددفن للددددٔح ُقدددد   هلددددا  ًيٖ الفردددد ً ثددددأ  هيث ددددُ  أهلددددا ّاهلل أ

َي قائيوددددددا  كدددددزلا ل  ٌي٘ددددد ٌيٖ ذلثلسَّددددددولا ***  قلددددددذ  حلذَّثل ٛ دددددذل أى  حلددددددذَّثل ّ  تل  أ
 

َىوَالذيَاتوقَالرواةَفنقلوهَبصيغةَمعينةَأوَحاؿَمعينة.َللح  ثالل سَّس :

اسنللعالل سَّس :
 يػػ َ ػػلَالػػرواةَيقولػػوفََمثػػلَاضتػػدي َاظتسلسػػلَبا نبػا :رسَّسػ ا ػػِل:لؿ:ا-1

َفيو:َأنب ناَفالفَأنب ناَفالفَأنب ناَفالفَوى ذاَإىلَهنايةَا سناد.

مثلَأفَلتدثَ لَراوَباضتدي َوىوَ ائَْأوَوىوَمت ئَرسَّس ا ِلفُ :اا-2
َأوَوىوَيضحك.

مثالو:َحدي َاجملام َاَهنارَرمضافَحػنيَ ػاؿَيػاَرسػوؿَاع:َأعلػنَأفقػرَمػينَ؟َ
َ ػلَمػنَحػدََتيهاَأىلَبيػ َأفقػرَمػين َفضػحكَرسػوؿَاعَفواعَماَبنيَالب و ػار

َِبذاَاضتدي َيضحك.

َفةاللح  ثالل سَّس ا؟ا ارسألة:ارِافِئ ةارُ
َىوَفنَ ريمه.َ-1
َيدؿَعلنَ بَِالراوي.َ-2
َ ػػػافَالتسلسػػػلَسػػػنةَأ ػػػبثَ ربػػػةَوعبػػػادةَمثػػػلَ ػػػوؿَالنػػػيبَ-3 ))إ ََظتعػػػاذَإذا

َُػِذُاا)) َػِ:َ َػاؿَََُثََّيَػْوًمػا َبِيَػِدهَََِأَخػذََََالنَّػيبَََّفَََّأََ ََجبَػلٍََْبنََُِمَعاذَََِعنَْ:َ حبك(( اُر
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ػػػيَأَنْػػػ َََبِػػػَ يبَ:َُمَعػػػاذٌََلَػػػوََُفَػَقػػػاؿََ.ََأُِثبُّػػػَك((اِننّْػػػّ َ: َػػػاؿََ.َُأِحب ػػػكََََوأَنَػػػاَاعَََِرُسػػػوؿَََيَػػػاََوأُمِّ
َُِذُاا َِا))ُس ِصيكَا َِااِفّاَتَ َعنَّااَلااُر َِؾَااَعََّػىاَسِعحّّْاللَُّهمَّا:اتَػُ:لؿَااَسفْااَصَ ةٍااُن ّْااُدُ  اِذْنػ
َِؾَا ََوَأْوَ ػػػػػنَالص ػػػػػَناِ ِيَّ :َُمَعػػػػػاذٌََبِػػػػػَذِلكََََوَأْوَ ػػػػػن:َ َػػػػػاؿَََِعَبَِدتِػػػػػَك((اَ ُثْسػػػػػنِااَ ُزػػػػػْل
ٍََْْبنَََُعْقَبةََ:َالرَّزْتَنَََِعْبدََِأَبُوََوَأْوَ نَالرَّزْتَِن ََعْبدََِأَبَا:َالص َناِ ِيَ  َ.(1)"ُمْسِل

َ تػاب:َدََفػرَِوىذاَالونَ ػدَأَُ اظتسلسػالتََفيػوَمصػنواتَفا ػ َاظتائػةَحػدي  َمثػل
ال ػػػرب َللسػػػيو ي َو"الع الػػػةَاَا حاديػػػ َاظتسلسػػػلة"َ يبَالوػػػي َػتمػػػدَياسػػػنيَ

َالوادا َ)معا ر(.
   

َ

ا
ا
ا
ا
ا

 ا

                                                             

َ( َو اؿَا رنؤوط:َ"إسنادهَ حيث".22119(َمسندَأزتد:َ)1)
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 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

َ    ح ّ  ثل ثددددد ٘يي أ ٌلددددد ٕ  اث ّي ْ  ل هدددددا ثل ثددددد   ***  ٚلضٗدددددض ح هلدددددش ٕ  فلددددد ّي  َ حهلش دددددِْس ح هلدددددش 
 

َاستدرؾَالشيخَعبدَالستارَعلنَالناظَْىذاَأيًضا َفقاؿ:

َ  ال حػػػػػػػػػػينا ػػػػػػػػػػِا حِ ػػػػػػػػػػػة َ  اعػػػػػػػػػػنالل   ػػػػػػػػػػػة***ااعر ػػػػػػػػػػرارػػػػػػػػػػ َر ػػػػػػػػػػهلرارػػػػػػػػػػ
َ

َؽ اف ػػِايػػّاسقسػػِـاللحػػ  ثارػػناا  ػػ سا ت:سػػيماللحػػ  ثارػػناثيػػثاتُػػ داللطػػ
َؽا؟ اثيثاتُ داللط

َأ ساـَاضتدي َباعتبارَتعددَالدرؽ:

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 متواتر

وهو ما رواه 

جمع كبٌر 

بحٌث ٌستحٌل 

هم على تواطؤ

الكذب وٌكون 

مستند خبرهم 

الحس 

 والمشاهدة

 آحاد

 ما لم ٌبلغ حد التواتر

 فرد )غرٌب(

وهو ما رواه واحد 

فً أي حلقة من 

 حلقات اإلسناد

 عزٌز

وهو ما رواه 

اثنان عن اثنٌن 

فً أي حلقة 

من حلقات 

 اإلسناد

 مشهور

وهو مروي 

ثالثة فأكثر إلى 

التسعة )حد 

التواتر( فً أي 

ن حلقات حلقة م

 اإلسناد
 غرٌب مطلق غرٌب مطلق
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َِْ  ُّافػَااقلل : (َيعينَأنوَاظتشهورَمػاَ)فػوؽَمػاَثالثػة(َيعػينَْلَؽارِاَ    ْا)َرْ هلر اَر
أربعػػة َوىػػذاَرأيػػو َوالعلمػػا َعلػػنَأفَاظتشػػهورَىػػوَمػػاَرواهَثالثػػة َفي ػػوفَعنػػدَالعلمػػا َ

َ)مرويَفوؽَماَاثنني(.

ػػََّْحِا}َمنػػوَ ولػػوَتعػػاىل:َشتػػيَالع يػػ َع يػػً اَجمليئػػوَمػػنَ ريػػقَأخػػر َع زتػػو َ* َِ ِنْذاَسْر
َُرَّْزنَِاِ َ ِِلثٍاِنَلْيِهُمال ْػحَػيْا ا[.14:َ]يس{ِناَفَلذَُّ لُيَ ِافَػ

َةَرماَرواهَالشيخافَمنَحػدي َأنػسَوالبخػاريَمػنَحػدي َأيبَىريػَمثاؿَالع ي :
ََأفَرسػػوؿَاعََ:اَ للِػػِ هِااِرػػنْااِنَلْيػػ ِااَسَثػػ َّااَسُنػػلفَااَثتَّػػىاَسَثػػ ُُنْم ا ُػػػْؤِرنُاالَا)) ػػاؿ

ُِينَااَ للحَِّسِااَ َ َلِ هِا َ.(1)((َسْجَ 
فػػرواهَعػػنَأنػػس:َ تػػادةَوعبػػدَالع يػػ  َورواهَعػػنَ تػػادة:َشػػعبةَوسػػعيد َورواهَعػػنَ

َعبدَالع ي :َإشتاعيلَبنَعليةَوعبدَالوارث َورواهَعنَ ٍلَرتاعة.

رةاضػػُف ا؟ا يػػ اِعػػاا َ َت ااةُارَّايػػ اُسثِد ػػةاللحػػ  ثاتُحػػّا ِلضػػ للحػػ  ثاس ازػػه
َ رةاصِا ات ا؟حَّاتُحّا ِلض

الَأْعَ ػػػػِؿُااِننََّ ػػػػِ))عمهَاضتػػػػدي َفحػػػػدي َالَلػػػػيسَالورديػػػػةَواآلحاديػػػػةَتعػػػػينَ ػػػػ
َفردَ حيثَوىوَأوؿَحدي َاَ حيثَالبخاري.َ (2)((ِ ِلحػّْيَِّتِا

)ثػػػ او ػػػذلكَلػػػيسَعػػػ ةَاضتػػػدي َأوَشػػػهرتوَتعػػػينَبالضػػػرورةَ ػػػحتوَفحػػػدي َ
نارنالم  ِف( َمشهورَل نوَ عيمه.َ (1)للَل

                                                             

(44َىريػرة َومسػلَْ)حػػدي :ََ(َعػنَأيب14 َو)حػػدي ََ(َعػنَأنػس15(َالبخػاري:َ)حػدي :1َ)
َعنَأيبَىريرةَ

َ(.1(َ حيثَالبخاري:َ)حدي 2َ)
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ارِايّاسنللعالل  هلرا؟ارسألة:ا
َالذيَسبقَذ ره.ا وؿ:َاظتشهورَا دالًحا:َوىوَ

منَالنػاس َأوَعنػدَرتاعػةََالثا :َمشهورَغنَا دالحي:َوىوَاظتشهورَعندَفئة
اأمثلةَذلك:َو دَت وفَ حيحةَو دَالَي وفَعتاَأ ل َمنَالعلما  

اسنللعالل  هلر:
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 ػػػاؿ:َ)إفَاعََحػػدي َابػػنَعمػػرَأفَرسػػوؿَاعَار ػػِؿالل  ػػهلرالصػػط َثِ:
اًعػػاَينت عػػوَمػػنَالعبػػاد َول ػػنَيقػػب َالعلػػَْبقػػب َالعلمػػا َتعػػاىلَالَيقػػب َالعلػػَْانتَ 

.)...َ
َفرواهَعنَابنَعمرَاَرتي َ بقاتَالسندَثالثةَف  ثر.

                                                                                                                                                      

َ(.36(َالسلسلةَالضعيوة:َ)1)

مشهور عند 

 العامة

مثل: )حب 

الوطن من 

اإلٌمان( فهو 

باطل رغم 

 شهرته.

مشهور عند 

 الفقهاء

مثل حدٌث 

)أبغض 

الحالل عند 

 هللا الطالق(

مشهور عند 

 األصولٌٌن

)رفع عن 

أمتً الخطأ 

والنسٌان 

وما 

استكرهوا 

 علٌه(

مشهور عند 

 العلماء

)ال  مثل حدٌث

ٌقاد الوالد 

 بالولد(

مشهور عند 

 المحدثٌن

مثل حدٌث أن 

قنت  النبً 

شهرا ٌدعو 

فً الصبح 

على أحٌاء 

من العرب 

على ِرعل 

وَذكوان وبنً 

 َلحٌان.
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َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 

   

 النبً

 الصحابً

 التابعً

 التابع

 الشٌخ

 المحدث

 صورة الفرد

 الصحابً

 التابعً

 التابع

 الشٌخ

 المحدث

 (2ه )ٌروٌ صورة العزٌز

 النبً

 الصحابً

 التابعً

 التابع

 الشٌخ

 المحدث

 الصحابً

 التابعً

 التابع

 الشٌخ

 المحدث

 (9 – 3)ٌروٌه  صورة المشهور

 النبً

 الصحابً

 التابعً

 التابع

 الشٌخ

 المحدث

 الصحابً

 التابعً

 التابع

 الشٌخ

 المحدث
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 النبًعن 

 الصحابً أن

 التابعً أن

 التابع أن

 شٌخال أن

 المحدث

ٌُرَوى صورة  المؤنأن  )

 باألنأنة فً أي طبقة(

 النبًعن 

 الصحابً

 التابعً

 فالن أو رجل

 شٌخال

 المحدث

المبهم  )فٌه راو لم صورة 

 ٌسم(

 النبًعن 

 الصحابً عن

 التابعً عن

 التابع عن

 لشٌخا عن

 المحدث

ٌُرَوى صورة  المعنعن )

 بالعنعنة فً أي طبقة(

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ٚلدددددي  كلدددددشلم   ٛلدددددي سلدددددٛ٘ذن  ٛلي ح كل  ٌ ٛلددددد ُٗسلدددددن  ***  حهل ّن ل دددددن  َي سلا ِلن ح هلدددددا ف٘ددددد ّلُهدددددث  ح
 

َالستارَعلنَالناظَْىذاَأيًضا َ اؿ:واستدرؾَالشيخَعبدَ

َـ ا َ ُرػػػػػػػػػبَهم  اَرػػػػػػػػػِافيػػػػػػػػػِ ارَلٍ الْػػػػػػػػػماُ َسػػػػػػػػػمْا***اارُػػػػػػػػػحُنالل  لسػػػػػػػػػيناعػػػػػػػػػنانػػػػػػػػػ
ا

ارِايلاللح  ثالل ُحُنا؟ا رِاثل  ا؟ا:رسألةا
اظتعػػػنعنَىػػػوَمػػػػاَُرويَبصػػػيغةَالعنعنػػػةَ)عػػػػنَفػػػالفَعػػػنَفػػػػالفَعػػػنَفػػػالف(َولػػػػيسَ

َأفَفالفَ اؿَأفَفالفَ اؿ(.َبالتحدي َوالَبالسماع َومثلوَاظتؤننَأيَ)أفَفالفَ اؿ
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ ػافَالػراويَاظتعػنِعن مدلًسػا َفػالَبػدَمػنَالتصػريثََوح مهماَىوَاالتصاؿَإالَإذا
َبالسماعَاَمو  َآخر.

واظتػػدلسَىػػػوَالػػػذيَيُعمػػػيَا سػػػنادَمػػػنَ"الػػػدَّلس"َوىػػػوَاخػػػتالطَالليػػػلَبػػػالظالـ َ
روايتػػوَأوَ ػػعيمهَاَفيسػػقَِالػػراويَبينػػوَوبػػنيَشػػيخوَاظتػػذ ور َإمػػاَ نػػوَ ػػعيمهَاَ

َدينو.
فائػػدة:َاشػػرتطَا مػػاـَالبخػػاريَوابػػنَاظتػػديينَوبعػػ َا ئمػػةَثبػػوتَمال ػػاةَالػػراويَ

فقػػدَا توػػػواََ-وبػػا خصَا مػػاـَمسػػلْ–عمػػنَرواهَعنػػوَبالعنعنػػة َأمػػاَمعظػػَْا ئمػػةَ
بثبػػوتَ وهنمػػػاَاَعصػػرَواحػػػدَمػػػ َإم انيػػةَاللقػػػا  َوإفَملَيثبػػػ َاَخػػربَ ػػػَِأهنمػػػاَ

َ مػػػاَاَمقدمػػػةَاجتمعػػػاَأوَتشػػػافها  َونقػػػلَاالتوػػػاؽَعلػػػنَذلػػػكَا مػػػاـَمسػػػلَْنوسػػػو
َ حيحو.َ

َلت اخ  ايّ:ا ا لل  لسيناعح اللَُّ ِ ا)نِ ناثجَ(ار
ا وىلَوالثانيةَمنَاحتمػلَا ئمػةَتدليسػهَْوإفَملَيصػرحواَوذلػكَلقلػةَتدليسػهَْ
أوَلثقػػػػتهَْوجاللػػػػتهَْأوَ هنػػػػَْالَيدلسػػػػوفَإالَعػػػػنَثقػػػػاتَمػػػػنَبػػػػابَاالختصػػػػارَأوَ

َمنَيروفَعنوَفيسقدونوَ نوَمعروؼ.َلشهرة
اظترتبػػةَالثالثػػةَوالرابعػػة:َالَبػػدَمػػنَتصػػرلتهَْبالسػػماعَوذلػػكَل ثػػرةَتدليسػػهَْعػػنَ

َالضعوا .
َفَ رحوا.إاطتامسة:َمنَالَتقبلَروايتهََْو
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َ مػاَعرفػوَالنػاظَْا(قللػ ا) َ ُرػبَهم  اَرػِافيػِ ارَلٍ الْػماُ َسػمْا رزتػوَ–أمػاَاظتػبهْ:َفهػو
َ ػ فَيقػوؿَحػدثينَفػالف َأوَحػدثينَ ػاح َىػذهَالػدار َماَفيوَراويََ-اع  َّْ ملَيس

َأوَحدثينَالثقة َواظتبهَْاظتقصودَاَىذاَالتعريمهَىوَمبهَْا سنادَالَمبهَْاظتنت.

الَتقبػػلَالػراويَالػػيتَفيهػػاَراويَمػبهَْإالَإذاَعػػرؼَمػػنَىػػوََ ثلػمالل ػػبهمايػػل:
َالراويَاظتبهْ.

اماصحِ ّا؟هَابػْاللنارِذلاللانِفالل ُاا
َالصحايب َفةنوَالَيضرَإِبامهَْوعػدـَذ ػرَاشتهػْ َ هنػَْعػدوؿَوذلػكَ ػافَإال

َوالَيسميو.َيقوؿَالتابعيَاَاضتدي :َحدثينَأحدَأ حابَالنيبَ
َواظتبهَْلوَح َْاجملهوؿ:َواجملهوؿَنوعاف:َ

َغتهوؿَحاؿ:َوىوَاظتعروؼَاشتوَول نَغنَمعروؼَحالو.
َغتهوؿَعني:َوىوَغنَاظتعروؼَاشتوَأ اًل.

َمثلتو:أ

َيَػْلػػَبسَََُمػػاَاللَّػػِو ََرُسػػوؿَََيَػػا:َ َػػاؿََََرُجػػاًلَََأفََّمثػػلَحػػدي َ)...ََرػػبهمالل ػػتن: -1
ْحِرـَُ
ُ
 .(1)(؟َالثػَِّيابََِِمنَََاظت

َوَاَالنهيَعنَاظتخابرة.حدي َراف َبنَخديمَعنَعمَِّربهمالمِحِد:ا -2

 

                                                             

َ(.5794(َ حيثَالبخاري:َ)1)
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َؽا ينالل جهلؿا لل بهما؟ارسألة:ا ارِاللف
هػػػػوؿ:َوىػػػػوَأفَاجملهػػػػوؿَأخػػػػصَمػػػػنَاظتػػػػبهْ َىنػػػػاؾَفػػػػرؽَبسػػػػيَِبػػػػنيَاظتػػػػبهَْواجمل

فاجملهوؿَىوَالذيَيػذ رَمػاَنتيػ هَرغػَْجهالتػو َمثػلَعػنَأمػو َأوَعػنَأبيػو َأمػاَإذاَملَ
َْ.فهذاَىوَاظتبهَََ(عمنَشت َىذا)وَ(عنَرجل)َيذ رَماَنتي هَفهوَاظتبهْ َمثل
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 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ٚلدددددد ح    َُ ح ًلددددددضلالح   ***  ُّكدددددد   هلددددددا قللَّددددددد سيجلاُلدددددد ٍُ رلا ل الددددددزيٕ قلددددددذ  ح ِيددددددذ  ّ 
 

َال الـَىناَعنَالعايلَوالنازؿَمنَا سانيد.
 َو ػدَوا سنادَالعايلَىو:َ لةَعددَالرواةَاَا سػنادَبػنيَاظتصػنمهَوبػنيَالنػيبَ

َ لهَْمنَالثقاتَا ثباتَاضتواظ. َ  فَي ونوا َيدلقَالعلوَعلنَعلوَ وةَالرواة
َوا سنادَالنازؿَع سو.

اقس ين:نلىا ح:سمارناثيثانلع الافِلَُّلا عَّىايذا
َماَعددَالرواةَفيوَأ ل.َعَّلاع د:ا-1

َ افَحاؿَالرواةَفيػوَأ ػو َوأعلػنَمػنَحيػ َاضتوػ َوا تقػافََعَّلاصفة:ا-2 ما
َوالعدالة.

َ ثػروا َفقػدَي ػوفَ *َوليسَالعربةَبالعلوَوالن وؿَوإفتاَاَحػاؿَالػرواةَسػوا َ لػواَأو
  َو ػدَي ػوفَإسػنادَنػازؿَو ػلَرواتػوَثقػاتَحوػاظ َإسنادَعاؿَول نَفيػوَرواةَ ػعوا

َول نَا سنادَالعايلَي وفَفيوَاحتماؿَاطتد َأ لَلقلةَعددَرواتو.
فيهػػاَثػػالثََمثػػلَثالثيػػاتَا مػػاـَالبخػػاريَاَ ػػحيحوَالػػيتَبينػػوَوبػػنيَالنػػيبَ

ثَػَناََي ِيػػُدَبْػػنََُ رواةَفقػػِ ََْ َػػاَؿََحػػدَّ َبْػػُنَِإبْػػػَراِىي ػػي  ثَػَناََم ِّ َأيبَُعبَػْيػػٍدََعػػْنََسػػَلَمَةََ ػػاؿ:ََحػػدَّ
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َََّْعػػُ َالنَّػػيب َُػػَ ُهاِرػػَنا))َيَػُقػػوُؿ:َ َػػاَؿَشتَِ اَرػػِالَػػْماَسقُػػْ افَػََّْيَتبَػػػلَّْساَرْ: َّّ َرػػْنا َػُ:ػػْ اَعََّػػ
َ.(1)((للحَِّرِا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                             

َ(.109(َ حيثَالبخاري:َ)1)

 اإلسناد العالًصورة 

 النبً

3 

2 

1 

 المحدث

 صورة اإلسناد النازل

 النبً

5 

4 

3  

2 

 المحدث

1 
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اس َضِ:اعَّللفرناثيثاث:ي:ت اللَُّلا اا
َ.َالنيبَإىلَىوَ لةَعددَالرجاؿَاَا سنادَو طَّظ:اللللَُّلاا-1

َِمػنَالعػددَ افَولوَا ماـ َذلكَإىلَفيوَالَعددََيِقلَ َماَوُىوللَُّلاللحسبّ:اا-2
َ افَنازاًل. َأي:َ(1)َ ثناًََُمنتهاهََُِإىلَاِ ماـََِذلك َىوَعلوَاالسنادَمقارنةَبغنهَوإف

َواظتسػػاواة َو ػػدَذ رىػػاَ والبػػدؿَ اظتصػػافحةاظتوافقػػةََومنػػوََللَُّػػلاللحسػػبّاسنػػللع: ا
َ التايل:ََابنَح رَاضتاف 

َ.َ ريقوَغنَمنَاظتصنونيَأحدَشيخَإىلَالو وؿَىي:الل للف:ة)َ-1
َبيَننػاَ افَََ ريِقوََِِمنََرَويْناهََُفلوَحديثًا َمالكٍََعنَ ُتيبةَََعنَالُبَخاِريََّرو :َمثاُلو

َعػنَ الَسػرَّاجَالعبػاسَأيبَ ريػقََِِمػنَبَعْينِػِو َاضتػديَ  َذلػكََرْوينػاَولػوَذتانيٌة َ تيبةَََوبني
َاَالُبَخػاِريََّمػ َََاظتوافقػةََُلنػاََحَصػلَََفقػدَسػبعٌة؛َفيػوَ تيبػةَََوبػنيَََبيَنناَل افَََمثاًل َ ُتيبَة 
َ.إليوَا سنادَُعُلوََِّم َبَعْيِنوََِشيِخوَِ

َ.َ-أيَمنَغنَ ريقو–َ ذلكَشيخوَشيخَإىلَالو وؿَوىوَ:للب ؿ اا-2
َمالػػػٍك؛َعػػػنَالَقْعنَػػػيبََِإىلَخػػػر ُأََ ريػػػقٍََِمػػػنَبَعْينِػػػِو َا سػػػناُد َذلػػػكَلنػػػاَيَػَقػػػ َََ ػػ فَْ
َالعلػػوَّ َ اَرنَػػاَِإذاَوالبػػَدؿَََاظتوافقػػةَََيَػْعتػربوفَمػػاَوأ ثػػرَُ.َ تيبػػةَََِمػنَفيػػوََِبَػػَدالًََالقعنػػيبَ َفي ػوفَُ
ََُْوِإالَّ َ.بدونوَوا  ٌََوالبَدؿََِاظتوافقةََِفاس

َأحػدَإسػنادَمػ َآخػرهَإىلَالػراويَمػنَا سػنادَعددَاستوا َوىيَ: لل سِ لةا-3
َ.ََنياظتصنو

                                                             

َ(َتَالرحيلي.147ن ىةَالنظرَاَتو يثَـتبةَالو ر:َ)صَ(1َ)
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َََْعليػوََِاعََُ ػلَّنَالنػيبََِّوبػنيَََبينَػوََُيقػ َََُحػديثاًَََمػثاًل َالنسائي  َيَػْرِويَ َ فَْ َفيػوََِوسػلَّ
َعليػوََِاعََُ ػلَّنَالنيبََِِّإىلَآخرَََبةسنادٍََبَعْيِنِو َاضتديُ  َذلكَلناَفيق ََُنوسًا َعشرَََأحدََ
ََْ َالنسػائيَّ َفَػُنسػاويَنوسػًا؛َعشػرَََأحػدَََََْوسلََّعليوََِاعََُ لَّنَالنَّيبََِّوبنيَََبينناَيَػَق َوسلَّ
َ.اطتاصََِّاِ سنادََِذلكَمالحظةََِعنَالنظرََِ ْد َم َََالعدُد َحي ََُِمن

َُمصػػػافحةًََوشتِّيػػػ َ.اظتصػػنِّمهَذلػػػكَتلميػػػذَمػػ َاالسػػػتوا َوىػػػيَ: لل صػػِفحةا-4
صافحةََِالغالِ  َاََجَرت َالعادةَََ فََّ

ُ
َ  َنَّػاَلص ػورةَِاَىػذهََِاَوؿتػنَََُتال َػيَػا ََمنَبنيَََباظت

َنا ؛ََلِقيػْ َ.(1) افحناهَف  َنَّاَالنسائيَّ
َوإليكَالتو يثَبالرسْ:

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ
  َ

 أبو هرٌرة

 ابن المسٌب

 الزهري

 مالك

  قتٌبة

 المصنف

 البدل الرواٌة األصلٌة

 أبو هرٌرة

 ابن المسٌب

 الزهري

 مالك

  ابن بشار

 البٌهقً

 أبو هرٌرة

 ابن المسٌب

 زهريال

 مالك

  قتٌبة

 البٌهقً

 المساواة 

 أبو هرٌرة

 ابن المسٌب

 الزهري

 مالك

  قتٌبة

 البٌهقً

 مصافحة / وموافقة

 مسلم

 عدد استواء

 مع اإلسناد

 إسناد

 المصنف

 المصافحة

 مع االستواء

المصنِّف  تلمٌذ

فٌصافحه كأنه 

 تلمٌذه

 الموافقة

 إلى الوصول

 المصنف شٌخ

 طرٌقه غٌر من

 إلى الوصول

شٌخ  شٌخ

من  المصنف

 غٌر طرٌقه
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 الصحابً

 التابعً

 التابع

 التبع

 المحدث

 صورة الموقوف

 )قول الصحابً(

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

َُ إِ األص دددددحلابي هيدددددي    ِلدددددف رل ْ ُقدددددْغ ح ُصكدددددي     *** ّهلدددددا أ ْل حهل ِ ددددد ٛ ددددد ن ف ْ لن ّف  قلددددد
 

َعَواظتقدوع.ىذاَيتعلقَباظتو وؼَالذيَسبقَذ رهَم َاظترفَو
َ ػػلَمػػنَاجتمػػ َبػػالنيبَ ل ػػنَىنػػاَمصػػدلثَجديػػدَوىػػوَالصػػحايب:َفالصػػحايبَىػػو

ًََافَاللقا َضتظةَواحدة َوىذاَخاصَبالنيبَمؤمن َ َ.اَبوَوماتَعلنَذلكَولو
َ
َ
َ

َ
َ

َ
َ
َ

َ

   
َ

  

 النبًعن 

 الصحابً

 التابعً

 التابع

 التبع

 المحدث

 صورة المرفوع

 ()قول النبً 
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 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ّ   ّلُهش سدددد  ح َُ الصَّددددحلات ٖ سلددددقل ّلٓ   ***  ح هيٌدددد ّ ُّقدددد   ح لشٗددددة ح هددددا سل ّن فلقدددد  سلا
 

َواستدرؾَعليوَالشيخَعبدَالستارَفقاؿ:

ػػػػػػػَ: ْا َِ ا ٍِ َِػػػػػػػ  اِرػػػػػػػْنافَػػػػػػػلِؽاتػػػػػػػِ  َ ػػػػػػػ   ارػػػػػػػِاَرَ  ارَلٍ اَف:ػػػػػػػػ ْا***اا ر ٌَ َ قُػػػػػػػْ ا 
َ

بػػدأَاضتػػدي َىنػػاَعػػنَاضتػػدي َأ سػػاـَاضتػػدي َمػػنَحيػػ َاالتصػػاؿَواالنقدػػاع َ
َوىيَ التايل:

َ
َ
َ

ا
ا

ا
ا

اا َِ َ فاللح  ثالل  َِ  اف ِايلاتُ ا؟ا؟ا رِاثل     سا ِلح  ثالل 
 َِ َحس َتعريمهَالناظَْومذىبوَىو:َماَسقَِمنوَالصحايب.َلل 

ول نَىناؾَتعريمهَأدؽَلتددَاظترسلَبش لَأ ثرَد ةَوىػو:َمػاَرفعػوَالتػابعيَأوَ
اإليو.َالصحايبَالذيَملَيسم َمنَالنيبَ

 منقطعال معضلال معلقال مرسلال

 النبً

 تابعً

 تابع

 المصنف

 النبً

 صحابً

 تابعً

 المصنف

 النبً

 صحابً

 المصنف

 النبً

 صحابً

 تابع

 المصنف
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مثػػلََوىػػذاَالتعريػػمهَأدؽَ نػػوَيسػػتثينَمػػنَالصػػحابةَمػػنَملَيسػػم َمػػنَالنػػيبَ
َرَحي َولدَاَح ةَالوادع.ػتمدَبنَأيبَب 

َبِنَػػاسٍََاْسػػتَػَعافََ)ََالنَّػػيبََََّأفَََّال  ْىػػِريِّ ََعػػنَْبػػوَداودَاَ"اظتراسػػيل"َمػػاَرواهَأَر ػػِؿ:
ََََْحْربِػػوََِِاََاْليَػُهػػودََِِمػػنََ َََْْفَ ْسػػَه مباشػػرةََ.َفػػال ىريَتػػابعيَو ػػدَرو َعػػنَالنػػيبَ(1)(عَتُػػ

َياَمثلو.دوفَأفَيذ رَالواسدةَسواً َأ افَ حايبَأوَتابع

َِػػ اللصػػحِ ّ: أوَفعلػػػو َوملََىػػوَمػػػاَأخػػربَبػػوَالصػػحايبَمػػػنَ ػػوؿَالنػػيبََ ر
يسػػمعوَأوَيشػػاىدهَمنػػو َوسػػب َذلػػكَإمػػاَ ػػغرَسػػنو َأوَتػػ خرَإسػػالمو َأوَغيابػػو ََ

َ لهَْعدوؿ.   ابنَعباسَوابنَال بن َومراسيلهَْمقبولة َ فَالصحابة

ارِاا َِ ا؟ثلماللح  ثالل 
َإذا:َإالَ  عيمهاصتواب:َاظترسلَ

 ومنَرفعو.َم َالواسدةَبنيَالنيبَلَِعَُ -1
َ افَالراف َلوَ حابًيا. -2  أو
َ مراسػػػيلَ -3 أوَأفَيعلػػَْأفَمػػػنَرفعػػوَالَيرفعػػػوَأالَعػػنَ ريػػػقَ ػػحايبَأوَثقػػػة

 سعيدَبنَاظتسي .
 أوَإفَتلقتوَا مةَبالقبوؿ. -4

ا
ا

                                                             

َ(.281(َاظتراسيلَ يبَداود:َ)1)
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َ    ارِاَرَ  ارَلٍ اَف:ْ (ا)َقلل : ٌَ ايتحدثَعنَاضتدي َالغري . ُقْ ا 
َ ػػػػ ايػػػػل: للحػػػػ  ثالل مػػػػاَرواهَراوَواحػػػػدَفقػػػػَِاَأيَحلقػػػػةَمػػػػنَحلقػػػػاتََغ

َا سناد َسوا َاَأولوَأوَوسدوَأوَآخره.

َ  انلعِف: َ للغ

َ  ارطَّظ: َ  فَي وفَملَيرو َإالَعنَراوَواحد.ٌََ

َ ػػػ انسػػػبّ: أفَيتوػػػردَاَروايتػػػوَراوَواحػػػدَعػػػنَأىػػػلَبلػػػدَمعينػػػنيَأوَشػػػيخٌََ 
َ ػ فَيقولػوف:َغريػ َمػنَحػدي َػتمػدَعػنَسػعي د َأيَتوػردَػتمػدَبروايتػوَعػنَمعني 

َسعيد َم َأفَاضتدي َمرويَعنَأ ثرَمنَواحدَل نَعنَغنَسعيد.
َ
َ
َ
َ
َ
َ

ا
ا

 

 صورة الغرٌب المطلق

 النبً

 عمر

 عروة

 محمد 

 ٌوسف

 المحدث

 النسبًصورة الغرٌب 

 النبً

 

 زٌد أنس

 سعٌد

 علً

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غرٌب نسبً، 

غرٌب من 

 سعٌدحدٌث 

مع  زٌدعن 

 مشهوًرا أنه 

من طرق 

 خرىأ
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َ؟ا  للغَاللح  ثاثلمارِاا
منوَالصحيثَومنوَغنَ حيث َحس َحاؿَا سناد َاصتواب:َاضتدي َالغري َ
َفقدَي وفَغري َل نوَ حيث.

يَّػػِتِااَ ػػِؿُالَأعْااِننََّ ػػِ)):َحػػدي َعمػرَبػػنَاطتدػػابََر ِلػػ : توػػردَبػػوََ (1)((ِ ِلحػّْ
عمرَثَعلقةَثَػتمدَبنَإبراىيَْالتيميَعنو َثَلتىَبػنَسػعيدَا نصػاري َثَاشػتهرَ

َبعدَذلك.
ََ.الضعيمهَوىوَالغال َعليهال نَالغرائ َي ثرَفيوَ

َََِْشػػػػرَ مػػػػاـَمالػػػػك:َ" ػػػػاؿَا  ػػػػرََُ اْلَغرِيػػػػ ََُاْلِعْلػػػػ َََِْوَخيػْ ََرَواهََُ َػػػػدََْالَّػػػػِذيَالظَّػػػػاِىرََُاْلِعْلػػػػ
َ.(2)"النَّاسَُ

ََعػنَََِوَعامَّتُػَهػاََمَناِ نَََُفِةنػََّهاَاْلَغَراِئ َََاَ َحاِدي ََََىِذهَََِتْ تُُبواَاَلَ"َو اؿَا ماـَأزتد:
َ.(3)"الض َعَوا َِ

   
  

                                                             

َ(.1(َ حيثَالبخاري:َ)1)
َ(.58(َأدبَاالمال َواالستمال :َ)ص2َ)
َ(.58:َ)اظترج َالسابق(3َ)
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 :-سحوَ اهلل-قال الٌاٖن 

ٗلرَّصيدددددددد   تيحلددددددددالن ّ صددددددددالي***  ّكدددددددد   هلددددددددا ل ددددددددن  ُٙح األ ٓيدددددددد ٌ قل ٍُ حُه ٌلاُد  إس دددددددد

ٌلدددددداى   حّاُل َُ اث  ٌ دددددد ُّ هي ُلددددددُ ح السَّدددددداقي  ٛ ًلْٚدددددداىي    ***  و  ّهلددددددا أذددددددٔ حُهذللَّسددددددًاح 
 

َ ػلَمػاَملَيتصػلَ ػاؿ َفي ػوفَاظترسػلَمنقدػ ََلل ح:طِ: اظتنقد َمبعناهَالعػاـَىػو
واظتعضػػػلَمنقدػػػ َواظتعلػػػقَمنقدػػػ  َل ػػػنَاظتعػػػ َاطتػػػالصَواال ػػػدالحيَللمنقدػػػ َىػػػوَ

َالذيَسقَِمنوَراٍوَأوَأ ثرَالَعلنَالتوايل.
اؿ:َماَابنَشهابَعنَعمرَبنَاطتدابَ اؿَوىوَعلنَاظتنرب:َيػاَأيهػاَالنػاسَ!َمث

َ ػػافَمػػنَرسػػوؿَاعَ مصػػيبا َ فَاعَ ػػافَيريػػو َوإفتػػاَىػػوَمنػػاَالظػػنََإفَالػػرأيَإفتػػا
َوالت لمه.

"َفلػَْيتصػػلَ ػاؿَاظتنػذري:َ"ىػذاَمنقدػ  َال ىػريَملَيػػدرؾَعمػرَبػنَاطتدػابَ
َالسند.

ا للن:طِعاسنللع:ا
)اظتعلػق(َمثػلَروايػػةَالبخػاريَمباشػرةَعػػنَعمػرَبػنَاطتدػػابََ لػػ :رح:طػِارػناس .َأ

َدوفَذ رَالواسدة.
َوح موَ عيمهَإالَماَعلقوَالبخاريَاَ حيحوَجازماَبو َ نو:

 اَم افَآخرَمنَ حيحو.َرمباَرواهَمتصالًَ -1
 أوَأنوَحذؼَإسنادهَاختصاًرا. -2
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بػػوَعلػػنَا ح ػػاـَوالَيسػػتدؿَا -3 َمسػػتدالًَ لبخػػاريَأوَ نػػوَيرويػػوَبصػػيغةَاصتػػـ 
َبضعيمه.

َج ا لث  .َب  )منقد َا دالًحا(.َرح:طِاس حِ اللسح ا 

َجَّيناس اسن َاعَّىاللتلللّا .َج  )معضل(.رح:طِاس حِ اللسح ا 
َأنػػوَبلغػػوَأفَأبػػاَىريػػرةََ:مثالػػو:َمػػاَرواهَاضتػػا َْبسػػندهَإىلَالقعنػػيبَعػػنَمالػػك

َُُِرػػ ُااِلََّْ ْ َُّػػلؾِا))َ: ػػاؿ:َ ػػاؿَرسػػوؿَاعَ اِرػػنَااُ َلََّّػػفُااَ لَا.اَُ ؼِا ِػػِْلَ ُْاا َِنْسػػَلُت ُااََ
ََُ  ِا َ.(1)((ُ ِطيظُااَرِاِنلَّاالْل

َ.(2)"أعضلوَى ذاَاَاظتو  " اؿَاضتا ْ:َىذاَمعضلَعنَمالك:َ
 َوقتػاَعضػاؿَأنػوَسػقَِمنػوَراويػافَمتتاليػافَبػنيَمالػكَوأيبَىريػرةَوسب َا 

َ.(3)"ػتمدَبنَع الفَوأبوه

ارسألة:انيفا َُؼاللن:طِعا؟ا
 لشيوخَوالتالميذ.منَخالؿَحصرَا -1
مػػنَخػػالؿَعػػدـَاظتعا ػػرة َمػػنَخػػالؿَمقارنػػةَاظتواليػػدَوالوفيػػات َمثػػلَروايػػةَ -2

 عنَأبيوَفهيَمنقدعةَ نوَماتَأبوَوىوَ غنَملَيعقلو.َعبيدَاعَبنَمسعودَ
َ

                                                             

َ(.3593(َمو  َمالك:َ)1)
َاضتدي :َ)ص2َ) َ(.37(َمعرفةَعلـو
َ(.1/242(َانظر:َتدري َالراويَاَشرحَتقري َالنواوي:َ)3)
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وح ػػَْىػػذهَا نػػواعَ لهػػاَالضػػعمهَلوقػػدىاَشػػرطَاتصػػاؿَالسػػند َوأشػػدىاَ ػػعًواَ
َاظتعضل.

   
َ
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 :-هللسحوَ ا–قال الٌاٖن 

ٌلدددددداى    َُ اث  ٌ دددددد ُّ هي ُلددددددُ ح السَّدددددداقي  ٛ ًلْٚدددددداىي    ***  حّاُلو  ّهلددددددا أذددددددٔ حُهذللَّسددددددًاح 

ُِ للشَّددددددددد٘ ي ّأى   َّّل اإلس دددددددددقا َُ تٛدددددددددي  ّأى    ***  األ ْ قلددددددددد ٌ ُقددددددددد ل هَّودددددددددي  فل  ٗل

ٗلصيدددددددف  َُ ل دددددددي   ُٓ ُٗس دددددددقي ٌ ٛدددددددشيغ ***  ّالثَّددددددداىي ال  ٗل َي ال  َُ تودددددددا تددددددد ّ صلدددددددافل  أ
 

َُْضُ  اللسَِِّقُ ارِا َسبقَتوصيلو.َْحُ ال ْػَحِف(قلل ا) لُل 
َ
َ
َ
َ
َ

ا
َِ اَنلعػػػػِِف( ىنػػػػاَيتحػػػػدثَعػػػػنَاضتػػػػدي َاظتػػػػدلسََ سرػػػػِاقللػػػػ ا) َرػػػػِاستػػػػىا ُرَ لَّسػػػػ

وأ سػػػػػامو َو ػػػػػدَسػػػػػبقَتعريػػػػػمهَاظتػػػػػدلسَباختصػػػػػارَواآلفَنوصػػػػػلَاَاظتػػػػػدلسَوأنواعػػػػػوَ
َوأح امو:

َ لمػػػة )والثػػػػاف(َب لمػػػػة:ََ: ػػػاؿَالشػػػػيخَعلػػػيَاضتلػػػػيب:َأبػػػدؿَالشػػػػيخَعبػػػدَالسػػػػتار
َ)والثال (.

سػػػػب َىػػػػذاَتقسػػػػيَْالعلمػػػػا َالتػػػػدليسَإىلَثالثػػػػةَأ سػػػػاـَسػػػػت يت َعلػػػػنَأفَابػػػػنََو
َالصالحَاَ"مقدمتو"َاظتشهورةَملَيذ رَمنهاَإالَ سمنيَ!.َ

 منقطعال معضلال معلقال مرسلال

 النبً

 تابعً

 تابع

المصن

 ف

 النبً

 صحابً

 تابعً

 المصنف

 النبً

 تابع

 المصنف

 النبً

 صحابً

 تابع

المصن

 ف
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َمنَالدلسَوىوَاختالطَالليلَبالنهار َأيَعدـَالو وح.َلل  ل الغَة:

َ.ا سنادَب حسنَمنَحالوَاضتقيقيَىوَإظهارَ لصط َثِ:

ا:لل  ل اسقسِـ
وىوَأفَيسويَويغديَعػوجَا سػناد َبػ فَيسػقَِالػراويََللتسل ة:ت لي اا-1

سياسػيَاسَْشيخوَوالَيذ رهَوإفتاَيرو َعمنَبعدهَوذلكَلضػعمهَالشػيخَأوَلغػرضَ
َاَأوَطتالؼَبينهماَوى ذا. غرَمنوَسنًَأأوَ نوَأ لَمنوَمرتبةَأوَ

َ ػػافَيوعػػلَىػػذاَ أيَاسػػقاطَ ػػعيمهَبػػنيَثقتػػنيَلقػػيَأحػػدقتاَاآلخػػر َوأشػػهرَمػػن
َيةَبنَالوليد.ىوَبق

َعػنَثابػ َأيبَبػنَحبيػ َعنَذ واف َبنَاضتسنَيرويهاَمتعددةَأحادي مثالو:َ"
َبػنَاضتسػنَرواىػاَإفتػاَ سػعيدَبػنَالػوارثَعبػدَعنػوَيرويهػاَعلػي َعػنَ ػمرةَبنَعا ْ
َثَحبيػػ  َعػػنَبالو ػػ َمػػتهَْػػػَ ػػذابَوىػػوَالواسػػدي َخالػػدَبػػنَعمػػروَعػػنَذ ػػواف
َؿتػػػوَاظتػػػديينَابػػػنَو ػػػاؿ.َأزتػػػدَا مػػػاـَ الػػػوَبوا يػػػلَو لهػػػا.َإسػػػنادىاَمػػػنَعمػػػراًََأسػػػقِ
َ.(1)"ذلك

َشػػػيخوَول ػػػنَيصػػػووَب و ػػػاؼَالَاتػػػ لي الل ػػػيلخ:ا-2 وىنػػػاَالَيسػػػقَِاسػػْػ
َ نيتػوَأوَب نيػةَالَيُعػرؼَِبػاَوذلػكَتعميػػةَ َ ػ فَيسػميوَبغػنَاشتػوَأوَبغػػن ينعػرؼَِبػا 

َ مره.

                                                             

َ(.2/827بنَالصالحَلل ر شي:َ)الن  َعلنَمقدمةَا(1َ)
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َمػػاـََِغُتَاِىػػػدٍََبْػػنَََِبْ ػػرَََِأيبَََعػػػنََُْرِويََََمػػاَ:ومثالػػ ََبْ ػػػرٍَََأيبَََعػػنَََْرَو َأَنَّػػػوَُ:َُمْقػػِرئَِالََْاْ ِ
ثَػَنا:َفَػَقاؿَََالسِِّ ْسَتاِ ََِّداُودََََأيبََْبنََِاللَّوَََِعْبدَِ ََعػنَََْوَرَو َاللَّػِو ََعْبػدَََِأيبََبْػنََُاللَّوَََِعْبدَََُحدَّ
ػدَََِبْ ػرٍَََأيبَ ػرََِالنػَّقَّػاشََِاضتََْسػنََِبْػنََِػُتَمَّ ثَػَنا:َ"فَػَقػاؿَََاْلُمْقػِرِئ َاْلُمَوسِّ ػدَََُحػدَّ َ "َسػػَندٍََبْػنََُػُتَمَّ

َََُْواللَّوَََُلُو ََجدَ َِإىَلَََنَسَبوَُ َ.(1)"َأْعَل

  ل :َىوَبذلكَ دَوعَّرَ ريقَمعرفةَاظترويَعنو.َ

 أفَيرويَعمنَلقيوَماَملَيسم َمنو َوىوَ سماف:َات لي المِحِد:ا-3

َوينويَ-َيس  َثَشتع  َأوَحدَّثنا :َالراويَيقوؿَأفَىوَس.ات لي الل:طِ:
َ. ذلكَوليسَمنو َشت َأنوَموقِتًاَ فالف:َيقوؿَثَ-َالقد 
َثَشتعػػػُ  :َيقػػوؿَ ػػػافَأنػػوَاظتقػػدميَعلػػػيَبػػنَعمػػػرَعػػنَسػػعدَابػػػنَذ ػػر:َولػػامث

َ.(2)يسمعوَملَوىوَُعْرَوة َبنَىشاـ:َيقوؿَثَيس   

فَيقػػوؿ:َ ػػاؿَفػػالف َأوَعػػنَ  ػػََالصػػرلتة َالَيػػذ رَأداةَالروايػػةأفَيػػرويَعنػػوََوَوأ
 َإفتػػػاَيقػػػوؿَ ػػػاؿَفػػػالف َوىػػػيَفالنًػػػاَالَيقػػػوؿَحػػػدثينَوالَأخػػػرب َوالَشتعػػػ فػػػالف ََو

َحتتملَاللقا َوعدمو.

أفَيصػػرحَبالسػػماعَأوَالتحػػدي َمػػنَشػػيخَشتػػ َمنػػوََىػػوَتػػ لي اللُطػػف:اب.
ثَيعدمهَعليوَشيًخاَآخرَملَيسم َمنػو َمثػلَأفَيقػوؿَحػدثينَػتمػدَوإبػراىيْ ََفعالًَ

 نَػتمدَل نوَملَيسم َمنَإبراىيْ.سَ دَشت َموي وفَىذاَالراويَاظتدلِّ

ا
                                                             

َ(.74(َمقدمةَابنَالصالح:َ)1)
َ(َدارَ ادر.7/291الدبقاتَالبنَسعد:َ)(2َ)
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
 

ػػَللػػناَِل ػػِاسنحػػِاقَّحػػِ:ا نَلقيػػوَمػػاَملَيسػػم َمنػػو(َتػػدليسَا سػػناد:َ)أفَيػػرويَعمَّ
َ روايػةَعائشػػةَ ضتػدي َبػػد ََ-ر ػيَاعَعنهػا–ألػيسَالصػحابةَفعلػواَمثػػلَىػذاَالنػوع 

َ ان َ غنةَالَتعقل َومثلهػاَابػنَ عبػاسَوروايتػوَالوحي َفةهناَملَت نَولدتَبعدَأو
ا حادي َماَ بلَاعت رةَوملَي نَيعقلَبعدَ؟!

 ػػػذا َ-واعلػػػَْأفَالتعريػػػمهَالػػػذيَذ رنػػػاهَللمرسػػػلَ):َ"الن ػػػ " ػػػاؿَاضتػػػاف َاَ
يندبقَعلنَماَيرويػوَالصػحابةَعػنَالنػيبََ-ولعلوَيقصدَاظتدلسَ ماَيدؿَعليوَالسياؽ

 تدلٌس التسوٌة

 النبً 

 عمر

 علً

 حبٌب حدثنا

 كذاب -عمرو

 الحسن

 أسقط الحسن

 عمرًوا شٌخه

وروى  كذابألنه 

شٌخه  عن شٌخ

 مباشرة

 عاصم

 الشٌوختدلٌس 

 النبً 

 عمر

 علً

 حبٌب

 الواسطً

 الحسن

الواسطً هو 

نفسه عمرو 

 الكذاب

 عاصم

 القطعتدلٌس 

 النبً 

 عمر

 علً

 حبٌب

 محمد قال:

 الحسن

 عاصم

الحسن لقً 

محمد ولم ٌسمع 

ه فٌروي عنه من

 بصٌغة موهمة

 العطفتدلٌس 

 النبً 

 عمر

 علً

 حبٌب

 حدثنً أحمد

 ومحمد

 الحسن

 عاصم

الحسن سمع من 

احمد ولم ٌسمع 

 من محمد
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قواَعليػوَاسػَْالتػدليسَ لنَاعَعليوَوعلنَآلوَوسلَْؽتاَملَيسمعوهَمنو َوإفّتاَملَيدل
 َثَ ػاؿ:َوالصػوابَمػاَ"ال امل"...َثَذ رَماَاََأدبًا َعلنَأفَبعضهَْأ لقَذلك

 .(1)"اعلْعليوَاصتمهورَمنَا دبَاَعدـَإ الؽَذلك َواعَ
والػذيَيػرتجثَعنػديَعػدـَإ ػالؽَذلػكَاَ"أبوَاضتسنَالسليما :َاؿَالشيخَ َو

ػػَْملَيقصػػدَوَمػػنَحػػقَالصػػحابة  مػػاَىػػوَمعػػروؼَمػػنَ-اَا يهػػاـَبػػذلك ا  ػػل َ هنَّ
وىػػوَتعمػػدَا يهػػاـَ–وىػػذاَالقيػػدَمػػذ ورَاَتعريػػمهَأ ثػػرَالعلمػػا َ-مقا ػػدَاظتدلسػػني

 َو ػلَمػػاَذُ ػرَمػنَأسػػبابَالتػدليسَالَيوجػػدَفػيهْ َوالعلػةَالػػيتَمػنَأجلهػػاَ-والتعميػة
 ػػػػعمهَالشػػػيخ َالعػػػػداوةَبػػػػنيَالشػػػػيخََمثػػػػل–عػػػابَا ئمػػػػةَالتػػػػدليس َالَتوجػػػدَفػػػػيهْ

َ ثرةَالشيوخَوغنىاوتلميذه َا  َ.(2)"-غرابَاَالرواية َإيهاـ

الَتقبلَروايتوَإالَبالشروطَالسػابقَذ رىػا َأيَأفَي ػوفََ ثلمايذهالأقسِـ:
أفَيصػػرحَبالسػػماعَوإالَفػػالََثقػػةَوالَيػػدلسَإالَعػػنَثقػػاتَمثػػلَسػػويافَبػػنَعيينػػة َأو

َتقبل.

فينا ِلج لػةاَِل ِالأرَانذلك:اف ِذلان:لؿافّات لي ا ُ اللتِ ُينالل َُاا 
اللص ؽا لأرِنةا؟

ََ...َالتدليسَفعلوَبع َالتابعنيَ سبابَحسنةَوليسَ سا ةَإىلَالسنةَالنبوية

                                                             

َ(.624-2/623(َالن  َعلنَمقدمةَابنَالصالحَالبنَح ر:َ)1)
َ(.268(َاصتواىرَالسليمانيةَعلنَاظتنظومةَالبيقونية:َ)2)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (101) 

ول نَيبقنَاجتهادَمنهَْوإالَفهوَعي َاَالروايةَو دَ اؿَشعبةَابػنَاضت ػاج:َ" فَ
َ.(1)أز َأح َإيلَمنَأدلس"

   
  

                                                             

َ(.159(َمقدمةَابنَالصالح:َ)1)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (102) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ٗلخددددداليُف ثيقدددددح   َي اللوددددد   ّهلدددددا   فددددددحالشَّار ح ّحاللوق لدددددُْبح قيس دددددولاىي ذلددددد   ***  ف٘ددددد
 

ىػػوَمػػاَخػػالمهَفيػػوَالثقػػةَمػػنَىػػوَأرجػػثَمنػػوَعدالػػًةَأوَ ػػبدًاَأوَعػػدًدا ََلل ػػِذ:
َومقابلوَااووظ.

َبػنَعثمػافَعػنَزيػدَبػنَأسػامةَعػنبسػندهََ؛"سػننو"َاَماجػوَابػنَيرَوَماَ: ر ِل
الهللانف)):ََاعَرسػوؿَ ػاؿ:َالػ  َ -ر يَاعَعنها–َعائشةَعنَعروةَعنَعمرو

َ.(1)((...اللصفلؼاريِرناعَّىا صَّلفا ر ئلت 

اَّلفَاصِا َااللذ ناعَّى...ا)):َبلوػ َمنَالثقاتَرتاعةىذاَحدي َشاذ َفقدَرواهَ
َ.(2) َوىوَالصحيث((للصفلؼ

ار ثظِتايِرة:ا
َ*َالبػدَمػػنَالتحػػريَ بػػلَاضت ػػَْعلػػنَروايػػةَبالشػػذوذَفػػةفَفيػػوَردَللروايػػة َفػػالَبػػد

َمنَالنظرَىلَنت نَاصتم َبينهماَأـَال.
َ*َالشذوذَ دَي وفَاَحدي َوأحدَأوَبنيَحديثنيَأوَأ ثر.

َ افَاظتخالمهَغنَثقةَي وفَفيوَاضتدي َمن ػر َويقابلػوَاظتعػروؼ َوىػوَمػاَ *َإذا
َرواهَالثقةَؼتالمهَللضعيمه.

                                                             

َ(.1َ/321(َرواهَابنَماجو:َ)1)
َ(.104(َانظر:َ عيمهَسننَأيبَداود:َ)حدي :2َ)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (103) 

دي َ*َزيػػادةَالثقػػةَإذاَعػػرؼَأفَبقيػػةَالػػرواةَاختصػػروىاَوأهنػػاَالَختػػالمهَبقيػػةَاضتػػ
َفةهناَتقبلَوالَتعتربَشذوذ.

   
َ

  



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (104) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ّن قيس ددددددددنُ   ّن هددددددددا تيددددددددشلا ٌلادن ملددددددددرين قيسددددددددنُ  ***  إت ددددددددذلاُل سا  ّقلل ددددددددُة إس دددددددد
 

َ ماَعرفوَالنػاظَْب نػو:َمػاَانقلػ َفيػوََللح  ثالل :َّلب:اضتدي َىناَعنَ وىو
َ لمةَمنَمنتَاضتدي  َ َاسَْراوَأو

ا:تِلّ انِلفيللفالل :َّلباقس ِف
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا رِاسِبِبالل:َّ ا؟؟ا رِاثل  ا؟اَُؼالل :َّلبانيفا ُاا
َفت ايّ: َ :ةارُ َمقارنةَا سانيدَويؤخذَبا وثقَعلنَأنوَالصحيث.ََ

َمنَا سانيدَالضعيمهَ نوَيدؿَعلنَعدـَ بَِراويو.:َ ثلمالل :َّلب

 

 قلب إسناد

 قلب المتن

فً ألفاظ  مثل القلب

الحدٌث ولٌس فً 

 إسناده

إبدال راو ما براو آخر: 

فٌقول الراوي حدثنً 

ٌوسف بن ٌعقوب بدل 

 قوب بن ٌوسفٌع

 

قلبببب إسبببناد لمبببتن: 

فنجعببل إسببناد معببٌن 

ن آخبببببر غٌبببببر لمبببببت

متنه، ومبتن إلسبناد 

 آخر



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (105) 

َ مػػاَفعػػلَأىػػلَبغػػدادَمػػ َالبخػػاريَالختبػػارََ سِػػبِبالل:َّػػ :  ػػدَيقػػ َلالختبػػار
اَبسػػػب َ ػػػعمهَا سػػػنادَا  ػػػلي َو ػػػدَيقػػػ َبسػػػب َ ػػػعمهَحوظػػػو َو ػػػدَيقػػػ َغًشػػػ

َحو َالراوي.

َ سنللع :

َعػْنََُىَريْػػَرَةََبسػندهََعػْنََأيبََ-رزتوَاع-لَْمسماَرواهََلل:َّ افّالل تن: -1
َُة اُ ِظَُُّّهػػْماللََّّػػُ اِفػػّاِلَّّْػػِ ا)) َػػاَؿ:ََالنَّػػيبَِّ ػػبػْ َأْخَفَِيػػِاَ َرُجػػ  اَتَصػػ ََّؽاِ َصػػَ َقٍةافَا...اَِ

َََُّْماَ ِ يُحُ اَرِاتُػْحِفُظاِزَ ُِل ُا َ.(1)((...اَثتَّىاَلاتَػ
ََُّْػػػمَاالَااَثتَّػػػى))والصػػػحيث:َ َ َو ػػػذاَو ػػػ َاَاظتو ػػػة((َ ِ يحُػػػ ُااتُػْحِفػػػظُااَرػػػِاِزػػػَ ُِل ُااتَػ

َ.(2)والبخاري

اََ-رزتػػػػػوَاع–ذ ػػػػػرهَابػػػػػنَالصػػػػػالحَمػػػػػاََومثالػػػػػو:َلل:َّػػػػػ افػػػػػّاللسػػػػػح : -2
ََأْ ػػػَحابََِِمػػػنََْ َػػػػْوـٌََغَتِْلِسػػػوََِ َػْبػػػلَََفَػػػاْجَتَم َََبَػْغػػػَداَد َ َػػػِدـََََاِريََّاْلُبَخػػػََأفََّ"َ:"مقدمتػػػو"
ْسػَنادَََِىَذاََمنْتََََوَجَعُلواََوَأَسانِيَدَىا َُمُتونَػَهاَفَػَقَلُبواََحِدي ٍََِماَئةََِِإىَلَََوَعَمُدواَاضتَِْديِ   َاْ ِ
ْسػػَنادٍَ ػػاََعَلْيػػِو ََوأَْلَقْوَىػػاَغَتِْلَسػػوَََُحَضػػُرواَُثََّآَخػػَر َِلَمػػنْتٍََاْلَمػػنْتَََِىػػَذاََوِإْسػػَنادَََآَخػػَر َ ِِ َفَػَلمَّ
ََْْاْلتَػَو َََاْلَمْقُلوَبةََِاْ ََحاِدي ََِتِْلكَََِإْلَقا ََِِمنََْفَػَرُغوا َوَُ ػلَََِّإْسػَناِدِه َِإىَلَََمػنْتٍََُ ػلَََّفَػَردَََِّإلَْيِه
 .(3)"ِباْلَوْضلَََِلوَََُفَ ْذَعُنواََمْتِنِو َِإىَلََِإْسَنادٍَ

ا

                                                             

َ(.1031(َ حيثَمسلْ:َ)حدي :1َ)
َ(.3/563(َا ماؿَاظتعلْ:َ)2)
َ(.101(َمقدمةَابنَالصالح:َ)3)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (106) 

 صلرةاسنللعالل:َّ 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

   
َ

  

ابِ   ُعَمَر ْبَن الَخط 

 سعٌد بن المسٌب

 براو ابدال راو

 حدٌث إنما األعمال بالنٌات

ُد ْبُن إِْبَراِهٌمَ   ُمَحم 

 سعٌد بن ٌحٌى

ٌَانُ   ُسْف

ِدي   ٌْ  الُحَم

 الصحٌح

 ٌحٌى بن سعٌد

ابِ   ُعَمَر ْبَن الَخط 

 َعْلَقَمَة ْبَن َوق اٍص 

 ابدال اسناد لمتن

 ً اإلسالم على خمسبن      

ُد ْبُن إِْبَراِهٌمَ   ُمَحم 

 ٌحٌى بن سعٌد

ٌَانُ   ُسْف

ِدي   ٌْ  الُحَم

 الصحٌح

 إنما األعمال

 الصحٌح

 علقمة بن وقاص

هذا المثال تضمن 

 مثالٌن:

 انقالب االسم نفسه

 االسم بغٌرهانقالب 



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (107) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

َُ تثيقلدددددددحي    َّ٘ذ ذلددددددد ّ  ج وددددددد***  ّلحالفلدددددددشلُدح هدددددددا قل ّ  قلصيدددددددشن ٙنأ  ٚلدددددددٔ سّاٗدددددددحي  أ
 

وىػوَروايػةَالواحػدََ(َيتحػدثَعػنَاضتػدي َالوػرد ُد ارِاقَػيَّْ َتُ ا ِ َ:ػةِاَ  للَفَا ولو:َ)
َوىوَالغري .

ابوَفالفَعنَأىلَالشاـ.َ ولوَ)أْوَرْتٍ (َأيَانورد
َ ولوَ)أْوََ ِصرَعلنَروايِة(َأيَملَيروهَِبذاَاظتع َإالَىذاَالراوي.

َوالشاذَي وفَعلنَنوعني:

ا
ا
ا
ا

َ
َ

َسبقَبيانوَبالرسَْعندَال الـَعنَالغري مالحظة:َ

ا
ا
ا

 فرد مطلق

الذي ٌروٌه راو واحبد 

عببببن واحببببد فببببً كببببل 

 اإلسناد

 فرد نسبً

البذي ٌروٌبه جماعببة وٌبروي عببن 

هببذه الجماعببة واحببد، فٌكببون فببرد 

بالنسببة لهبذا الببراوي عبن هببؤالء 

 أو هؤالء عن هذا



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (108) 

َدالل طَّظ:ا َوىوَماَتوردَبوَثقة؛َب فَملَيروهَأحدَمنَالثقاتَإالَىو:َللف
ََوا ِػػدٍََأَبَػػاََسػػَ ؿَََ َاطتَْدَّػػابََِبْػػنَََُعَمػػرََََأفَََّاِع ََعْبػػدََِبْػػنََِاعََِدَُِعبَػْيػػحػػدي َمثالػػو:َ

ََسُاا))َنػِفَا:َفَػَقػاؿَََ؟ََواْلِودْػرََِاْ َْ َحنَِاَََاعَََِرُسوؿََُِبوََِيَػْقَرأَََُ افََََما:ََاللَّْيِثيََّ ا َػْ:ػ
َْمفِااؽ}ا ِػاِفيِهَ ِ َََ عِا}ا َاا {لْلَ ِجي ِااَ لْلُ: َُااَ لْنَ ظَّااَِعةُاللسَّاالقْػتَػ َ.(1)(({لْلَ:َ 

 اؿَاضتاف َالعرا ي:َ"ىذاَاضتدي َملَيػروهَمػنَالثقػاتَإالَ ػمرة َو ػدَرو َمػنَ
ا.(2)وجوهَأخر َ عيوة"

َدالل :ي :ا َفهوَنوعاف: سرِاللف

:َ-ر ػػيَاعَعنهػػػا-مػػنَتوػػردَبػػوَأىػػلَبلػػدَمعػػػني َمثػػلَحػػدي َعائشػػةََلأ ؿ:
بيضػػػػا َاَاظتسػػػػ د؛َسػػػػهلَوأخيػػػػو(َ ػػػػاؿَعلػػػػنَابػػػػينََ)واعَلقػػػػدَ ػػػػلنَرسػػػػوؿَاعَ
َاضتا َْتوردَبوَأىلَاظتدينة.

َ ػافَمرويًػَلل ِنّ: اَإذاَتوردَبوَراوَؼتصوصَب فَملَيروهَعنَفػالفَإالَفػالف َوإف
َمنَوجوهَعنَغنه.َ

مػػاَرواهَسػػويافَبػػنَعيينػػػةَعػػنَوائػػلَبػػنَداودَعػػنَابنػػػوَب ػػرَبػػنَوائػػلَعػػػنََر ػػ :
َ.سويقمبدينَمنَدترََوَزين أوملَعلنََأفَالنيبَََال ىريَعنَأنس

َ

                                                             

َ(.891(َ حيثَمسلْ:َ)1)
َ(.1/270(َانظر:َشرحَالتبصرةَوالتذ رة:َ)2)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (109) 

 اؿَابنَ اىرَاَ"أ راؼَالغرائ ":َ"غري َمنَحدي َب ػرَبػنَوائػل َتوػردَبػوَ
ا.(1)وائلَبنَداود َملَيروهَعنوَغنَسويناَبنَعيينة"
   

  

                                                             

َ(.2َ/1057(َأ راؼَالغرائ :َ)1)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (110) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ّ  خلفلددددددددا  ٛيلَّددددددددحن ُ ُوددددددددْ ن أ ُٚشيفلددددددددا ***  ّهلددددددددا ت ُُُن قلددددددددذ   ٌ ددددددددذل ٚي ٛللَّدددددددد  ح   حُه
 

َىيَسب َغام َيقدحَاَ حةَاضتدي َم َأفَالظاىرَالسالمةَمنو.َللَُّة:

َو لَاظتنقد َأوَو مهَاظترفوعَأوَرف َاظتو وؼ.َ:ر  

وىػػػوَأوسػػػعها َعلػػػلَابػػػنَأيبََمثػػػلَعلػػػلَابػػػنَاظتػػػديين َعلػػػلَالػػػدار دينَ:هػػػِرؤلفِت
َحامت.

الدريػػػقَإىلَمعرفػػػةَاظتعلػػل:َىػػػوَرتػػػ َ ػػرؽَاضتػػػدي  َوالنظػػػرَاَاخػػػتالؼَفِئػػ ة:ا
َ.(1)اظتوازنةَبنيَ بدهَْوإتقاهنْ َثَاضت َْعلنَالروايةَاظتعلولةرواتو ََو

اسر َّة:
حػػدي َيعلػػنَبػػنَعبيػػدَعػػنَالثػػوريَعػػنَعمػػروَبػػنَدينػػارَعػػنَرَُّػػ اللسػػح :ا-1

َُػِفِا))ا:َابػنَعمػرَمرفوًعػ فقػدَوىػَْيعلػنَعلػنَسػويافَالثػوريَاََ ((...اِ ِْلِ يَػِرِاالْلبَػيػّْ
بػنَدينػار َفهػوَمعلػلَعنػدىَِْبػذاَالغلػَِمػ ََ ولو:َ)عمروَبنَدينار(َإفتاَىوَعبدَاع

ا.(2)أنوَ حيثَاظتنت

                                                             

َ(.42)صَ(َالتعليقاتَا ثريةَللحليب:1َ)
َ(.1/296(َتدري َالراوي:َ)2)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (111) 

ََمْسػُعودٍََبْػنََِاللَّػوَََِعْبػدََِعنَبسندهَالثػَّْوِريَ َُسْوَيافََُرواهَمامثالو:َرَُّ الل تن:اا-2
"َ:ََََْْأاَل َملَََُْثَََّمػػػرَّةٍَََأوَّؿََََيَديْػػػوََِفَػَرفَػػ َََفَػَقػػػاـََ:َ" َػػػاؿَََ "؟ََاللَّػػوَََِرُسػػػوؿََِِبَصػػػاَلةََُِأْخػػربُُ 
َ.(1)"يَػُعدَْ

َخدػؤهَُعػِرؼَوإفتػاَثقػة؛َإمػاـَوىوَ -رزتوَاع–َالثوريَفيوَأخد َ دَاللو َوىذا
َ.اآلخرينَرواياتَعلنَروايتوَبعرض

َأفَََّ الثػَّْوِريَ ََرَواهََُحدي ٍَََعنَََْأيبََوس ل َُ:َ"-رزتوَاع–َحامتَأيبَابنَا ماـَ اؿ
ـَ ََالنيبََّ َ؟َيَػُعدََْملَََُْثََّ يَديوََِفَػَرَف َََف ربََََّ ا

ََْ:َيُػَقػاؿََُخدػٌ ؛ََىَذا:ََأيبَََ اؿََ َفَػَقػاُلواَرتاعػٌة َاضتػدي ََََىػَذاََوَرَو َالثػَّػْوِري  َِفيػوَََِوِىػ
َيُقػػلََْوملََْ.َرُْ َبتَػْيػػوََِبَػػػنْيَََوَجَعَلهػػاَفدبَّػػق َرََ ػػَ  َُثََّيَديػػو َفَػَرفَػػ َََافتػػَتَث ََالنػػيبَََّإفََّ:َ ل هػػْ
َ.(2)"لثَّوِريَ اََرَواهَََُماَأحدٌَ

   
ا

  

                                                             

َ(.1026ََسننَالنسائي:َ)(1َ)
َ(.2/124(َعللَاضتدي َالبنَأيبَحامتَالرازي:َ)2)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (112) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ٌلذن أّ هلددددددددر ين  ٘ دددددددد ي الفلددددددددي  ***  ُّرّ اخ ددددددددري غي سدددددددد ٌ ددددددددذل أُ ٚي ُ ددددددددٓشب ح   حُه
 

ىػػػوَالػػػذيَاختلػػػمهَالػػػرواةَاَسػػػندهَأوَمتنػػػوَعلػػػنَأوجػػػوَالَنت ػػػػنََلل ضػػػطَب:
َاصتم َبينهماَوالَالرتجيث.

واآلخرَمنقدََرضطَبالمِحِد: ًَعاَأوَمرساًل.  فَيرويوَأحدىَْمتصالًَ

 ػػػافَيرويػػػوَواحػػػدةَبػػػالتحرميَواآلخػػػرَبالتحليػػػل َمثػػػلَحػػػدي ََََرضػػػطَبالل ػػػتن:
ىػػلَحػػمَموػػرًداَاضتػػمَأـَ ارنًػػاَاضتػػمَمػػ َالعمػػرةَأـَمتمتًعػػاَمػػنََ يويػػةَح ػػةَالنػػيبَ

َ افَ ارنًا َواظتتعةَأح َإيّل.َالعمرةَإىلَاضتم.َ اؿَأزتد:َالَشكَأفَالنيبَ

َ :ا اسر َّةاسخ
َبْػنََِِإشْتَاِعيػلََََ رِيػقََِِمػنَََْماَجػوَََْوابْػنَََُداُوَد َأَبُوََرَواهَََُماَِمَثاُلوََُرضطَباللسح :-1
ػػػدََِبْػػػنَََِعْمػػػرِوََأيبَََعػػػنََْأَُميَّػػػَة  هَََِعػػػنََُْحَريْػػػٍ  َبْػػػنََِػُتَمَّ َ َُىَريْػػػػَرةََََأيبَََعػػػنََُْحَريْػػػٍ  ََجػػػدِّ
َُػ ْااَسَثػ ُُنْم اَصػََّّىا))ِنَذل:ََمْرُفوًعػا ا))فَػػِإفْا:ََوِفيػوََِاضْتَػِديَ  ََ ْجِهػِ ((اَ:ػِ َاتَّْااَزػػْيَاِافَػََّْيْج
((افَػََّْيُ  َّااَ َ ْ ِ  ا َػْينَاا َػْحِصبُػَهِاَعَصِاَ ِج ْااَلمْا َ.(1)َخطِِّ

َبْػػػػنََُِبْشػػػػرََُفَػػػػػَرَواهَُ:ََ ثِػػػػنًاَاْخِتاَلفًػػػػاَِإشْتَاِعيػػػػلََََعلَػػػػنَِفيػػػػوََِاْختُلِػػػػمهََ ػػػػاؿَالسػػػػيو ي:َ"
ََِْْبنَََُوَرْوحََُاْلُمَوضَِّل  َ.َىَ َذاََعْنوََُاْلَقاِس
َُىَريْػػػػَرةََََأيبَََعػػنََْأَبِيػػػِو ََعػػنََُْحَريْػػٍ  َبْػػػنَََِعْمػػرِوََأيبَََعػػنَََْعْنػػػُو َالثػَّػػْوِريَ َُسػػْوَيافَََُوَرَواهَُ

.َ
                                                             

َ(.943(َوسننَابنَماجو:َ)689(َسننَأيبَداود:َ)1)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (113) 

ػدََِْبنَََِعْمرِوََأيبَََعنَََْعْنُو َاْ َْسَودََِْبنََُزُتَْيدَََُوَرَواهَُ هَََِعػنَََْعْمػرِو َبْػنََِػُتَمَّ َُحَريْػ َََِجػدِّ
ٍْ َْبنَِا َ.َُىَريْػَرةََََأيبََنَْعَََُسَلْي

هَََِعػنََُْحَريْػٍ  َبْػنَََِعْمػرِوََأيبَََعػنَََْعْنػُو َاْلَواِرِث ََوَعْبدَََُخاِلٍد َْبنََُُوَىْي َََُوَرَواهَُ ََجػدِّ
َ.ُحَرْي ٍَ

اٍر َْبنََُِحَرْي َََِعنَََْعْنُو َُجَرْيمٍََاْبنَََُوَرَواهَُ َ.َُىَريْػَرةََََأيبَََعنَََْعمَّ
ػػٍد َبْػنَََِعْمػرِوََأيبَََعػنَََْعْنػػُو َاضْتَػارِِثيَ َْلبَػةََعََُبْػنَََُذوَّادَََُوَرَواهَُ هَََِعػنََْػُتَمَّ َبْػػنََُِحَريْػ َََِجػدِّ
َ.(1)"ُسَلْيَمافََ
مػنَا حاديػ َاظتضػػدربةََهَالعلمػػا َُحػ َعػدَََّ ثػنةٍَؼتتلوػػةٍَََعلػنَأوجػوٍََيََوَِ ػذاَرَُوى

َ. َومثَّلَبوَابنَالصالحَظتضدربَا سناداَإسنادىا

َبنػػ ََِفا مػػةَََحػدي َُمػػاَرواهَالرتمػػذيَعرا ػػي:َمثالػوَ ػػاؿَالَرضػطَبالل ػػتن:-2
اَلَحّ:ػػػَِاالل ػػػِؿِاافػػػّا))نفَّاَ:فقػػػاؿَال َّ ػػػاِة َعػػػنََالنػػػيبَ َُسػػػِئلَََأوَسػػػ لُ  َ الػػػ َ َػػػْيٍس 
َل  َ.(2)((للرََّنِةِااِِ

ََشػرِيٍك َروايػةََِمػنَى ػذاَالرتمػذيَ َفػرواهََُ ومعنػاهََُلوظُػوََُا ػدربَََ ػدََِحدي ٌََفهذا
َ.فا مةَََعنَعيبِّ الشََِّعنَزت َة َأيبَعن

ػَل اَثػظّّاالْلَ ػِؿِااِفػّالَػْي َا))َبلوػ ََِالوجػوََِىذاَمنَماجوَابنََُورواهَُ َ(3)((للرََّنػِةِااِِ
َ.(1)الت ويلَََلتتملََُالَا درابٌََفهذا

                                                             

َ(.310َ–1/309َ(َتدري َالراوي:َ)1)
َ(َو اؿَا لبا :َ" عيمه".659(َسننَالرتمذي:َ)2)
َ َو اؿَا لبا :َ" عيمهَمن ر".(1789(َسننَابنَماجو:َ)3)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (114) 

َاضتػدي ََِلضعمهََِموج ٌََاال درابَُ اؿَالعرا ي:َ"َثلماللح  ثالل ضطَب:
ََِِبعدـََِ شعارِهََِاظتضدربَِ ََُْواعََُرواِتِو َأوَراويِو َ ب َ.(2)"أعل

َاظتقرتبَاَبيافَاظتضدربَ زتدَعمرَبازموؿ.َرنالل صحفِتافي :
   

  

                                                                                                                                                      

َ(.1/293(َشرحَالتبصرةَوالتذ رةَللعرا ي:َ)1)
َ(.1/293:َ)اظترج َالسابق(2َ)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (115) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ّلاجي اذَّصلددددللد    ***  ّلحاُلوددددذ سلجاُخح ِ الحددددذٗثي هددددا أذلددددد    ٔي الددددش  ٛ ددددضي ألفددددا  هيددددي  تل
 

َ الـَمػنَالػراويَدوفَبيػاف َفيبػدواََلل  رج: أنػوَمػنََىوَاضتدي َالذيَأدرجَفيو
َ. الـَالنيبَ

َسقسِر :

ََمْهػػِدي  َبْػػنََِالػػرَّزْتَنَََِعْبػػدََِرَِوايَػػةََُ:ِمَثالُػػوَُ ػػاؿَابػػنَالصػػالح:َ"َرػػ رجاللسػػح :ا-1
ََعػنََْاْ َْحػَدِب ََوَواِ ػلٍَََواْ َْعَمػ َََِمْنُصػورٍَََعػنََْالثػَّػْوِريِّ ََعػنََِاْلَعْبػِديِّ ََ ثِػنٍََبْػنَََِوػُتَمَّدَِ
ََأيَ َاللَّػػِو ََرُسػػوؿَََيَػػا:َ" ُػْلػػ ََََُمْسػػُعودٍََابْػػنَََِعػػنََُِشػػَرْحِبيَل َبْػػنََِرِوَعْمػػََعػػنَََْوائِػػٍل ََأيبَ

ََُْالذَّْن َِ َاََوَواِ لٌَ.َاضتَِْدي ََ"َ...ََأْعَظ َِذْ ػرَََِغػْنََِِمػنََْاللَّػوَََِعْبػدَََِعنَََْواِئلٍَََأيبَََعنَََْرَواهََُِإفتَّ
نَػُهَما َُشَرْحِبيلَََْبنَََِعْمرِو َ.ََُْأْعلََََواللَّوََُبَػيػْ

َْْ ْدَراجََِِمنََََشْي ٍََتَػَعم دََُكَتُوزََُاَلََأَنَّوَََُواْعَل َ.(1)اْلَمْذُ وِر"َاْ ِ

َُْبػػػػ ِا)):ََمْرُفوًعػػػػاَُىَريْػػػػػَرةََََأيبََحػػػػدي رػػػػ رجالل ػػػػتن:اا-2 اللصَّػػػػِِلصالْلَ ْ َُّػػػػلؾِااِلَّْ
ََلفِا ََأفَََْ َْحَبْبػػ ََُأُمِّػيََوبِػػرَ َمَ َواضْتَػَاللَّػػوَََِسػِبيلََِِاََاصتَِْهػادََُلَػػْواَلَ بِيَػِدهََِنَػْوِسػػيََوالَّػِذيا ((َسْجػ
َ.(2)ؽَتُْلوؾٌَََوأَنَاََأُموَت 

؛ََُىَريْػػػَرةََََأيبَََ ػػاَلـََِِمػػنََْ ِإلَََْ...َبِيَػػِدهََِنَػْوِسػػيََوالَّػػِذيَفقولػػو: ػػاؿَالسػػيو ي:َ"
َ.(3)"يَػبَػرََّىاََح ََََّمْوُجوَدةًََاؾََذَََِإذَََْتُ نََْملَََْأُمَّوَََُوِ َفَََّالرِّؽَّ َيَػَتَم ََََّأفَََِْمْنوََُنَتَْتِن ََُِ َنَّوَُ

                                                             

َ(.98(َمقدمةَابنَالصالح:َ)ص1َ)
َ(.2548 حيثَالبخاري:َ)(2َ)
َ(.1/317(َتدري َالراوي:َ)3)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (116) 

فػاظترفوعََ)سِبغللالللضػل ا  ػ الْلع:ػِبارػناللحػِر(مثلَحدي :ََوَر ِؿامخَ:
َوأماَ ولوَ)أسبغواَالو و (َفهوَمنَ وؿَأيبَىريرة.َ)   الْلع:ِبارناللحِر(ىو:َ

َفتػػ : يعػػرؼَبػػالنصَمػػنَالصػحايبَأوَالػػراويَلػػو َأوَباسػػتحالةَ ػػدورهََنيفيػةارُ
َ َأوَببيافَأحدَاضتواظَلو.َعنَالنيب

ح مو:َإفَغنَاظتع َفالَيقبلَوإالَفالَب سَبوَمنَبػابَالتوسػنَوا يضػاحَمػ َ
َبيانو.

ََ:مهَاَبيانوَمصنواتَعدة َمنها نََّرصحفِت :
َ.للسيو يَإىلَالػُمدرجَدرجمََػال
َ.الغماريَالصديقَبنَاعَعبدللشيخََاظتدرجَإىلَاظتدرجَتسهيلَو

   
َ

  



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (117) 

 :-سحوَ اهلل–ٌاٖن قال ال

   َ َ   ***  ّهلددددددا سلّٓ كدددددد   قلددددددشيٗين ٚددددددي  أخدددددد ً رلخدددددد َُ حلق ددددددا ّا ٚ شيف دددددد  حُهددددددذلتَّا ح فلا
 

َىوَروايةَا  رافَاظتتقاربوفَاَالسنَأوَاظتتوقوفَاَشيخَعنَبعضهما.َلل   ع:
والتػػدبيمَمػػنَديباجػػػة َوىػػيَاصتانػػػ  َفيقػػاؿَديباجػػػةَالوجػػوَأيَجانبػػػو َفةنػػوَظتػػػاَ

َإليوَوحدثوَوأعداهَجان َوجهو.حدثَ رينوَالتو َ

َأي:َوافتخرَمبعرفتو.َ:(لنت  قلل ا) ا

َلف: أفَيػػػرويَأحػػػدقتاَعػػػنَ رينػػػوَدوفَاآلخػػػر َأيَمػػػنَجانػػػ ََ سرػػػِار ل ػػػةالأقػػػ
َوالَع س.َ واحدَفقِ َأيَمنَغنَتبادؿَالرواية َف لَمدبمَأ راف

َاَا سناد.َوفائدتوَا منَمنَظنَال يادةَ فائدتو:َىوَنوعَمهْ

َ ل ةالل   ع:ر ِؿارا
َ.ََعنوَََُعاِئَشةََورَِواَيةََعاِئَشةََعنَُىَريْػَرةَأيبَرَِواَية:َالصََّحاَبةَِاََِمَثالو
َ.ََعنوََُال بنَأيبََورَِواَيةَال بنَأيبََعنَال  ْىِريََّرَِواَية:َالتَّاِبعنيََوِاَ
َ.ََمالكََعنََواْ َْوَزاِعيََّاْ َْوَزاِعيَََّعنََمالك:َالتَّاِبعنيَأَتَباعََوِاَ
َ.(1)َعنوََُاْلَمِدييِنََّاْبنََورَِواَيةَاْلَمِدييِنََّاْبنََعنََأزْتد:َالتَّاِبعنيَأَتَباعَأَتَباعََوِاَ

َروايةَأزتدَبنَحنبلَعنَلتىَبنَمعني َوروايةَلتىَعنو.

                                                             

َ(.2/252(َاليوا ي َوالدررَشرحَـتبةَالو رَللمناوي:َ)1)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (118) 

َلف: َلػ ىنَْيعلََواَلََُمَعاِوَيةَاْبنَُزَىْنَََعنَ داَمةَبنََزاِئَدةََ رَِواَيةَ ر ِؿار ل ةالأق
َ.(1)َعنوََُرَِواَية

ََفيه ِارصحفِت: ا
َ.منَاظتدبم"َالبنَح رَالعسقال َ"أوَ"اظتخرجَ"التعريمَعلنَالتدبيم

َ.-أيًضا–َالبنَح رَالعسقال َ"ا فنافَاَروايةَا  راف"و
   

َ

ا
ا
ا
ا

 ا

                                                             

َ(.2/254):َاظترج َالسابق(1َ)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (119) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ٍُ ف٘ودددددددا رلكل***  ُهرَّفيدددددددظ  للف ٗدددددددًا ّخٓدددددددًا حُهرَّفدددددددظ ح ِيدددددددذ  ًلدددددددا حاُلوف ددددددد   حّ  ش 
 

َىذاَالنوعَمنَاضتدي َيتعلقَباظتتوقَواظتورتؽ َوىوَعلَْيتعلقَبالرواةَالَباظتتوف.
(َواحػػدقتاَثقػػػةَوىػػوَأفَي ػػوفَىنػػػاؾَراويػػافَبػػػنوسَاالسػػَْ) القتػػػاَعبػػاسَمػػػثالًَ

واآلخػػػرَ ػػػعيمه َفػػػةذاَ ػػػاؿَااػػػدثَحػػػدثينَعبػػػاسَو ػػػافَلػػػوَشػػػيخافَ القتػػػاَعبػػػاسَ
َفي وف:
َقةَفالَيضر.إفَ افَ القتاَثَ-
َ افَأحدقتاَثقةَوا خرَ ػعيمهَالَبػدَمػنَالتمييػ َبيػنهَْ نػوَيرتتػ َعليػوََ- إف

اختالؼَدرجةَاضتػدي  َفػالَبػدَمػنَالتو ػمهَاَاضت ػَْعلػنَاضتػدي َحػ َيتبػنيَمػنَ
َىو.

ار ِؿ:
َاطتليلَبنَأزتد:َستةَأشخاصَاشرت واَاَىذاَاالسْ َأوعتَْشيخَسيبويو.

َ.(1)ةَأشخاصَاَعصرَواحدأزتدَبنَجعورَبنَزتداف:َأربع

َمهَفيوَاطتدي َالبغداديَ تابَ)اظتتوقَواظتورتؽ(.ألََّرؤلفِت :
   

                                                             

َ(.615(َمقدمةَابنَالصالحَوػتاسنَاال دالح:َ)ص1َ)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (120) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

  ّ ّ  فلقلدددددد ّ  ***  حُهؤ ذلليددددددف ح ُهرَّفيددددددُظ الخدددددد ٍُ حُهخرلليددددددف ح فلدددددداخ  ل ال لللدددددد ِيددددددذ  ّ 
 

يقػػ َفيهػػاَىػػذاَالنػػوعَيتحػػدثَعػػنَا شتػػا َاظتؤتلوػػةَخدًػػاَواظتختلوػػةَلوظًػػا َ يػػ َ
لػػبسَعنػػدَدتييػػ َاسػػَْالػػراوي َوبالتػػايلَيػػؤثرَعلػػنَاضت ػػَْعلػػنَاضتػػدي َمثػػلَأفَيقػػاؿ:َ

َعياشَبدؿَعباس َأوَيسارَبدؿَبشار.

َمه(.لَِمهَواظتختََلَِ)اظتؤتَََ:مهَفيوَالدار دينَ تابوألََّرؤلفِت :
   

َ

  



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (121) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ّن  لددددددددذلا    َي سلا ٌ  لددددددددُشح الفلددددددددشُد تدددددددد ٛ ذي***  حّاُلو ٗ حويددددددددُ  الرَّفلددددددددش دلا  ذل َُ ال   ُٗلدددددددد
 

َ.ظتاَرواهَالثقاتَاؼتالوًَاظتنوردَبعضهَْأنوَروايةَفوَعرََّ)لل حلَ(ااضتدي 

َ.ظتاَرواهَالثقاتاَؼتالوًَمنَالَلُتَتَملَتوردهَروايةََ:فوَبعضهَْأنووعرَّ

َوػػرِدَََُوُىػوَََ-َاْ َوَّؿََِِمثَػػاؿَُر ػِؿ:ا ََمالِػػٍك َرَِوايَػػةَُ:َ-ََقػاتَُالثػَََِّرَواهََُِلَمػػاَاْلُمَخػاِلمهََُاْلُمنػْ
ََعػػنَََْزيْػػٍد َبْػػنََُِأَسػػاَمةََََعػػنََُْعْثَمػػاَف َبْػػنََُِعَمػػرََََعػػنََُْحَسػػنْيٍ َبْػػنَََِعلِػػيَََِّعػػنََْال  ْىػػِريِّ ََعػػنَِ

َِثُاا))َلا:ََ اؿََََاللَّوَََِرُسوؿَِ ََاالْلُ ْسَِّمُااَ  َُااَ َلاالْلَلِِف َ.لْلُ ْسََِّم((الْلَلِِف
َرهَََُماِلكٌَََفَخاَلمهََ ََُِّْعْثَماَف َْبنََُُعَمرَُ:َ َػْوِلوََِِاََالثػَِّقاتََِِمنََََغيػْ َ.اْلَعنْيََِِبَض
ٌَََْوذََ ػػػػػرََ َِمػػػػػنَََْرَواهَََُمػػػػػنََُْ ػػػػػلََََّأفََّ"َالتَّْمِييػػػػػ َِ"َِ تَػػػػػابََِِاََالصَّػػػػػِحيثَََِ ػػػػػاِح ََُُمْسػػػػػِل
َ.اْلَعنْيََِِبَوْتثََِيَػْعيِن َُعْثَماَف َْبنَََُعْمُرو:َِفيوَََِ اؿَََال  ْىِريَََِّأْ َحابَِ
ََََْ  َنَّػػػػوََُُعْثَمػػػاَف َبْػػػػنََُِعَمػػػرََََدارََِِإىَلََبِيَػػػػِدهََُِيِشػػػنَََُ ػػػػافََََماِلً ػػػاََأفَََّذََ ػػػرََوََ َََْْعلِػػػ َأَنػَُّهػػػػ

يًعاََوُعَمرَََُوَعْمٌروَمُتَاِلُووَنُو  َػاَاضتَِْدي ََََىَذاََأفََََّغيػْرَََُعْثَماَف ََوَلدََُرتَِ َ-ََعْمػرٍوََعػنََُْىػوَََِإفتَّ
ٌَََََْْوَح َََ-َاْلَعنْيََِِبَوْتثَِ َََِْماِلكٍَََعَلنََوَغيػْرُهََُُمْسِل َََُْواللَّوََُِفيِو َِباْلَوْى َ.َأْعَل

تْػَقػػافََِالثػَِّقػػةََِِمػػنََََراِويػػوََِِاََلَػػْيسَََالَّػػِذيَاْلَوػػْردَََُوُىػػوََ:َالثَّػػاِ َََوِمثَػػاؿَُ ََمَعػػوََُلُتَْتَمػػلَََُمػػاََواْ ِ
ػدََِبْػنََُلَتْػَىََزَُ ػْنٍَََأيبَََحػِدي ََِِمنََُْروِّيَناهَََُما:َتَػَور ُدهَُ َُعػْرَوَة َبْػنََِِىَشػاـَََِعػنََْ َػػْيٍس َبْػنََِػُتَمَّ
َهػػاَاللَّػػوَََُرِ ػػيََ-ََعاِئَشػػةََََعػػنََْأَبِيػػِو ََعػػنَْ اللْػػبَػََّصَاا))ُنَُّػػلل:َ َػػاؿََََاللَّػػوَََِرُسػػوؿََََأفََّ:َ-َعنػْ

 َِ ـَاال ْػػنُااَعػػِشَا:اَ  َػُ:ػػلؿُااٌَِلَػػُ  اَذلِػػكَاارََس اِنَذلالل َّػػْيطَِفَاافَػػِإفَّاا ِػػِلتَّْ  اَسَنػػ َااتَّػػىثَاامَد



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (122) 

ٌَََْعْنػوَََُأْخػرَجََََ ػاِلٌث ََشْيخٌَََوُىوَََزَُ ْنٍ َأَبُوَِبوََِتَػَورَّدََ.َ((ِ ِْلَ َِّظِاالْلَجِ   َا َِ َتابِػِو َِاََُمْسػِل
َََُْواللَّوََُتَػَور ُدُه َلُتَْتَملَََُمنَََْمبػَْل َََيَػبػُْل ََْملَََْأَنَّوَََُغيػْرََ َ.(1)َأْعَل

   
َ

ا

  

                                                             

َ(.81(َمقدمةَابنَالصالح:َ)ص1َ)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ

 (123) 

 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

َي اًفلددددددشد     ّلاحيددددددذ  تدددددد َُح هلددددددا  ْل كددددددشلدّ  ***  حهلُرشُّكدددددد ُِدددددد ٛ فيَ فل ُلدددددد ُٛددددددْا ل  ّأجلو
 

َ ؾ)ااضتػػدي  اَل ونػػػوَمتهًمػػػَىػػوَمػػػاَانوػػػردَبػػوَواحػػػدَغتمػػ َعلػػػنَ ػػعوو َ:(لل تػػػ
َ ثنَالغلِ َأوَشديدَالغولة. َبال ذبَاَاضتدي  َأو

َفوَابنَح رَب نوَروايةَاظتتهَْبال ذب.وعرَّ

ـٍاارنا تلضَّأُاا))لَِِشْرٍََْبنََِوََِعْمَرحدي ََر ِؿ: َ.(1)سنََّ ((الهللُااسث َّااَُِ
َ.(2)ػتووظَغنَيرويوَماَعامةَِشرَبنَعمروَ اؿَابنَعدي:َفيو

َ.(3)سائيَوالدار دينَوغنقتاَاَعمروَبنَِشر:َ"مرتوؾَاضتدي " اؿَالنَّ

َ.مردودَ: ثل  
   

َ

  

                                                             

َ(َدارَال ت َالعلمية.6390مي افَاالعتداؿَومعوَذيلَمي افَاالعتداؿ:َ)تررتة:ََ(1)
َ(.6/229ال املَاَالضعوا :َ)َ(2)
َال ت َالعلمية.َ(َدار6390مي افَاالعتداؿَومعوَذيلَمي افَاالعتداؿ:َ)تررتة:ََ(3)



 َََََيادَِرَوََادَِ............َد.َنََ............................َةََِيَِنَوَُقَُيػَْالبػَََةَِومََظَُْنَمََػالَحَُْرَشََ
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 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

 ُ٘ ٌُْ ُ٘ح ***  ّال دددددددزيُب اُلوخ رلللددددددددُظ املصدددددددد ْ ِددددددددْ ٖ  فددددددددزللي ل حامل َّثدددددددد  ٚللدددددددٔ ال
 

َ ذابَعمًداَأوَخدً .َ:(لل لضلع)ااضتدي  َىوَاضتدي َالذيَرواهَراو

و ػػػػدَذ ػػػػرَالػػػػد تورَعمػػػػرَفالتػػػػوَاَ تابػػػػوَ"الو ػػػػ َاَاضتػػػػدي "َتوريػػػػقَافِئػػػػ ة:
َبعضهَْبنيَالعمدَالذيَاعتربوهَمو وًعا َوبنيَاطتد َالذيَاعتربهَبا اًل.

َتوَإالَللتنبيوَعليوَوالتحذيرَمنو.الَحتلَروايَثل  :

اسِبِبالللضِ:
َ  حادي َذـَبينَأميةََ-1 َهاَالرافضة.تو عاليتَأسبابَسياسية

اندر ػ َاا ػنُاارح ػ ُاالػ ُاا :ػِؿُاارج  ااُسرَّتّافّانلفُا))أوَأسبابَمذىبيةَمثلََ-2
اَلجُاِػايػلَااثحيفػةَااس ػلالػ ُاا :ػِؿُاارجػ  ااُسرَّتػّافػّا  لػلفُاان َّػي َااِرػنْااُسرَّتػّاعَّػىاسضَُّا
َلجُاايلَااسرَّتّ  .(1)((ُسرَّتّاِ

َ ػالتقربَللح ػاـَوالسػال نيَمثػلَحػدي ََ-3 )لاِػبظانلا)أوَظتصااَخا ة
ِح(َ:إبػراىيَْبػنَغيػاثوىػوََحػدَالو ػاعنيأفػ ادََ((فّاخػفاس اثػِفَ تقربًػاََ)س اجحػ

َ ذبَوظتاَأدبرَ اؿَ َ افَلت َاللع َباضتماـ َفعرؼَاطتليوةَأنو للخليوةَاظتهديَ نو
َ ذاب َوأمرَبذبثَاضتماـأشهدَ َ.(2)أفَ واؾَ وا

ا
                                                             

َ(.1/445(َا با يلَواظتنا نَلل و ا :َ)1)
َ(.84ََ(َاظتنارَاظتنيمهَالبنَالقيْ:َ)حدي 2َ)
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ا؟ا اللح  ثالل فالأثِد ثالل لضلعةرِايّالل:للع اللتّا ضُهِاعَّ ِا
َ ولػػػػوَتعػػػػاىل:َ اَ ِننَّػػػػِالَػػػػُ ا}أواًل:َالسػػػػنةَداخلػػػػةَاَعمػػػػـو ِننَّػػػػِاَنْحػػػػُنانَػرَّْلحَػػػػِاللػػػػذّْْنََ

َ.نَالذِّْ ػرَااووظاخلةَاَمسمََّوأفَالسنةَدَ{َلَحِِفُظلفَا
يعػي َعتػاَ"حينماَ اؿَعنَا حادي َاظتو ػوعة:ََ–رزتوَاعََ–ؿَابنَاظتبارؾَو ا
َ.(1)"اصتهابذة

و ػػدَ ػػّي َاعَللسػػنةَالغػػرا َعلمػػا َعلػػنَمػػرَالسػػننيَوتتػػاب َا زمػػافَينوػػوفَعنهػػاَ
َ.بدلنيػَُوانتحاؿَاظتَ حتريمهَاصتاىلني

َفةاللح  ثالل لضلع: ا ق ا ضِاللَُّ ِ اقللع ال ُ
هػػاَمػػػاَيتعلػػػقَبػػػاظتنتَومنَمػػػاَيتعلػػقَبا سػػػنادَ)سلسػػػلةَالػػػرواة(عػػػدَمنهػػػاَوىػػذهَالقوا
َ.()َنّصَاضتدي 

َ:سرِارِا تَُّظا ِلسح 
ََ.وىذاَأ و َدليلَ:اعرتاؼَالراويَب ذبوَ–1َ

 َحػػػديثاًَاَفضػػػائلَسػػػورَالقػػػرآفأنػػػوَو ػػػ َبػػػوَؼَميسػػػرةَبػػػنَعبػػػدََرااعػػػرَتمثػػػل:َ
َ.(2)لتتس َبذلكَويُػَرغِّ َالناسَاَالقرآف

                                                             

َ(.1/137(َجام َا  وؿَاَأحادي َالرسوؿَالبنَا ثن:َ)1)
َ(.8/164(َانظرَتررتتو:َسنَأعالـَالنبال :َ)2)
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َمقاـَاالعرتاؼَبالو   َوَوجودَ رينةَ–2َ َ  فَيػرويَالػراويَعػنَشػيخَيةَتقـو  
ملَيَػْلَقػػػوَولُتػػّدثَبالسػػماعَأوَالتحػػدي  َأوَعػػنَشػػيخَاَبلػػدَملَيرحػػلَإليػػو َأوَعػػنَ

َشيخَماتَ بلَأفَيُولدَىذاَالراوي َأوَتواَذلكَالشيخَوالراويَ غناًَملَيُدرؾ.
و بدواَتػواريخَوفيػاهتَْواُرِدتَو جلَذلكَاىتَْالعلما َمبعرفةَاظتواليدَوالوفيّػاتَ

صنوات
ُ
ومػنَخػرجَمػنَالعلمػا َمػنََ وعرفواَرحالتَالشيوخَوإىلَأيَالبلػدافَ فيهاَاظت
َ.وتواريخَذلكَ لوَ ومنَملَمترجَ بلده

أفَيتوػردَراٍوَمعػػروؼَبال ػػذبَبروايػةَحػػدي َوالَيرويػػوَغػنهَفػػُيح َْعلػػنََ–3َ
َ.روايتوَبالو  

لنػػػػاسَولػػػػوَملَيُػػػػػّتهَْاَحػػػػػدي َيثػػػػوَمػػػػػ َاأفَي ػػػػوفَالػػػػراويَُمتهمػػػػاًَاَحدَ–4
َ.اعََرسوؿ
أفَينّصَإماـَمنَا ئمةَعلنَأفَ"َفالفَ"َمػنَالػرواةَيضػ َاضتػدي َأوَأنػوَََ–6َ
َ.يتَيُعلَْمعهاَأنوَو اعوؿتوَذلكَمنَعباراتَاصترحَالشديدَالَ  ذاب

ا: سرِارِا تَُّظا ِل تن
للغػةَأفَىػػذاَلػػيسَباَ يػ َيُػػدرؾَمػػنَلػوَإظتػػاـَ ر ا ػةَلوػػ َاضتػدي َاظتػػرويَ–1َ

َ.منَمش اةَالنبوة
ومعرفػػةَىػػذاَالنػػوعَلعلمػػػا ََ  ا حاديػػ َالػػيتَُي ػػّذِباَاضتػػسََ فسػػادَاظتعػػ َ–2َ

َ ػػػػةَاَدتييػػػػ َ ػػػػحيحهاَمػػػػنَالسػػػػنةَالػػػػذينََسػػػػرتَاَعػػػػرو هَْحػػػػ َ ػػػػارَلػػػػديهََْملََ
َ َوليسَل لَأحدَ!سقيمها
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َ ا حاديػػ َالػيتَفيهػػاَعػرضَالَ–3َ توبػػةَعلػػنَمنا ضػةَالقػػرآفَأوَ ػحيثَالسػػنة
َإبليس!

َأوَا حادي َاليتَاشتمل َعلنَختليدَأحدَمنَأىلَا رضَ!
َأوَا حادي َاليتَفيهاَأفَعمرَالدنياَسبعةَآالؼَسنةَ!

َ ماَت عَْالرافضةَ!ََأوَالنصَعلنَخالفةَعليَ
اَمنَالقػرآفَ تمواَشيئًَََ–ر يَاعَعنهََْ–أوَا حادي َاليتَفيهاَأفَالصحابةَ

َ.بدالفَتلكَا حادي فُيقد َبَ وهأوَحّرف
َ حػػػدي َو ػػػ َؼُتالوػػػةَاضتقػػػائقَالتارمتيػػػةَالػػػيتَجػػػرتَاَعصػػػرَالنػػػيبََ–4َ  

َ تبتػػوَاليهػػودَوجعلػػواَعليػػوَمػػنَالشػػهودَ)سػػعدَبػػنَمعػػاذَ اصت يػػةَعػػنَأىػػلَخيػػربَ!َو ػػد
)َ!َماَأفَو  َاصت يةَملَي نَُشرِعَآنذاؾَ!َو دَتوّاَبعدَغ وةَاطتندؽ َ

 ََوىػػػػػػػوَُمتعصػػػػػػػ َُمغػػػػػػػاٍؿَاَتعصػػػػػػػبوَ ويموافقػػػػػػػةَاضتػػػػػػػدي َظتػػػػػػػذى َالػػػػػػػراَ–5َ
أوَا حادي َاليتَترويهاَاظترجئػةََ ا حادي َاليتَيرويهاَالرافضةَاَفضائلَعليَ

َ.اَا رجا َوؿتوَذلك
َ ػ فَينقػلَحػوادثَتارمتيػةََ–6َ أفَي وفَاطتربَعظيماَوالَينقلوَإالَراوَُمتّػػهَْ!

َ.ِباَمنَ بلَوالَُيسم َ الَختونَعلنَآحادَالناسَثَالَينقلهاَسواه
اشػػػتماؿَاضتػػػدي َعلػػػنَغتازفػػػاتَوإفػػػراطَاَالثػػػوابَالعظػػػيَْمقابػػػلَعمػػػلََ–7َ
رناقِؿالالل انلالهللاخَّػظالهللارػنانَّ ػةا) ماَتقدـَاَاضتدي َالذيَفيػو:َََ  غن
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َلَا َجػػِفارحهػػِاَيػػ وأخػػذَاَ صػػةَؿتػػوَعشػػرينَور ػػةَ(ارح:ػػِرهارػػناذيػػ ا ر  ػػ ارػػنار
...(1).َ

َ حػدي َ نظرَفيوَإىلَمثػلَىػذاَؽتػاَ ػدَيُتػوّىْول نَماَ ثَمنَا حادي َالَيَُ
َِاا))َرنِا:َ َػاؿََََاللَّوَََِرُسوؿََََأفَََُّىَريْػَرةََََأيبَ ا ََنػِفَااَ لْثِتَسػِ َِ اِن َ ِنَػِاُرْسػٍَِّم اَجحَػَِزةَاالتػََّب
َُػ ُا َهػِاُ َصػََّّىاَثتَّػىاَر َُغَااَعََّيػْ ُِااَفِإنَّػ ُااَدْفِحَهػػِ اِرػنْااَ  َػْفػ َِْجػ َِااِرػنَاا َػ ََلََْيِن ِ :ِاالَأْجػ اُنػػ ُّاايػ

ََلطٍا َهػػػػِاَصػػػػََّّىاَ َرػػػػنْااُسُثػػػػٍ  اِر ْػػػػ ُااِقيػػػػ َِاا ُػػػػمَّااَعََّيػْ ُِااَفِإنَّػػػػ ُااتُػػػػْ َفَن اَسفْااقَػْبػػػػ َااَرَجػػػػ َِْجػػػػ ا َػ
ِ ِ:يََلٍط((
َ.فهذاَاَالصحيحنيَوالَإش اؿَفيوَ.(2)

َ ػػذلك  ػػ فَي ػػوفَىػػذاَالػػراويَمػػاَََ وإفتػػاَىػػذاَالقيػػدَأغلػػيبَيُنظػػرَفيػػوَحػػاؿَالػػرواة
َ ماَتقدـَاَ صةَذلكَاضتدي َ!ََ اضتدي ُعرؼَإالَِبذاَ

َ.أفَيشتملَعلنَتواريخَمستقبليةَمعينةَ–8َ
 حدي َعوجَبنَعنقَ!َالذيَ يلَإنوَأدرؾَََ أفَي وفَاظتنتَظاىرَالو  َ–9َ

َ ػػػافََ الدوفػػافَزمػػنَنػػوحَعليػػوَالصػػالةَوالسػػػالـ وأفَالدوفػػافَملَيبلػػ َُح  تػػوَ!َوأنػػو
َنَالشمسَ!!!متوضَالبحرَفُيخرجَالسم ةَثَيشويهاَعل

ويػػنّصَالعلمػػا ََ أفَيشػتملَاضتػػدي َعلػػنَذـَأُنػاسَجملػػردَلػػوهنَْأوَلغػتهَْ–10َ
َ.وؿتوَذلكَ أوَذـَلغةَمعينةَ علنَأنوَالَيصثَحدي َاَذـَالسودافَمثالًَ

َ.وأنوَمو وعَم ذوبَ أفَينّصَإماـَمنَا ئمةَعلنَو  َاضتدي َ–11َ

                                                             

َ(.1/22(َاظتو وعاتَالبنَاصتوزي:َ)1)
َ(.47ي َ(َ حيثَالبخاري:َ)حد2)
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وعليوَعالماتَوشػاراتََ ةالنبَوبا  افةَإىلَأفَاضتدي َاظتو وعَليسَعليوَنورَ
َ.يوضثَاعَِباَال ذب

َ ضػػو َالنهػػارإفَمػػنَاضتػػدي َحػػديثًَ" ػػاؿَالربيػػ َبػػنَخثػػيْ:َ  َوإفَمػػنَاَلػػوَ ػػو 
َ ظلمةَالليلاضتدي َحديثًَ َ.(1)"اَلوَظلمة

وينوػرَمنػوََ العلػَْمنػوَ الػ اضتػدي َاظتن ػرَيقشػعرَلػوَجلػدَ"و اؿَابنَاصتوزي:َ
َ.(2)" لبوَاَالغال 
ماَأحسنَ ػوؿَالقائػل:َإذاَرأيػ َاضتػدي َيُبػاينَاظتعقػوؿَأوَمتػالمهَ"ا:َو اؿَأيضًَ

َ.(3)"وَينا  َا  وؿ َفاعلَْأنوَمو وعاظتنقوؿَأ

اقِؿال نالل:يمافّا لل حِرالل حيفافّاللصحيصا للضُيف :
َ:َمْوُ وًعاَاضتَِْدي َََُ ْوفََُِِبَاَيعرؼَُ لَِّيةٍََأُُمورٍَََعَلنَنُػَنبِّوََُ"َوؿَتْنَُ

َهػػِ َاللَّػػوَََِرُسػػوؿََُِمثْػَلَهػػاَيَػُقػػوؿََُالَالَّػػيِتََلْلُ َجَِزفَػػِتِااَيػػِذهِااَسْر َػػِؿِااَعََّػػىالْزػػِتَ ُِل ُا:اَفِ حػْ
.َ

َهِ َ.((َلوََُُأِ لَََِلَماَاْلَباِذؾْتَافَُ))َ:َ َحِدي ََِ َل ُاالْلِح ّْااَتْلِذ  ُا:اَ ِرحػْ

َهػِ ػَ َِجةُا:اَ ِرحػْ ػػِا ََنْلنُػ ُاالْلَحػػِ  ثِااَِ َُااِر َّ َاَ ُرزَ ََ ػػافَََلَػوَْ)):ََحػػِدي َِ َََ ِرْحػ ُااُ ْسػَ 
َُيَصػػافََُالَّػػِذيَاْلبَػارِدََِالسَّػػِممََِِمػنَََفَػَهػػَذاَ((َأْشػبَػَعوََُِإالََجػػاِئ ٌَََأَ لَػوَََُمػػاََحِليًمػاََلَ ػػافََََرُجػال
َ.ا َنِْبَيا َََِسيِّدََِ الـَعنَفضالَالعقال َ الـَعنو

                                                             

َ(َدارَالو ر.211(َاادِّثَالوا لَللرامهرم ي:َ)حدي 1َ)
َ(.1َ/103اظتو وعاتَالبنَاصتوزي:َ)(2َ)
َ(.1/106:َ)اظترج َالسابق(3َ)
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َِ َحةُاللاللسُّػػحَّةُاا ِػػ ِااَجػػَِ تْااِلَ ػػِالْلَحػػِ  ثِاارحِقصػػة:ا رحهػػِ َومػػنَ.بينػػةَُمَناِ َضػػةًََصَّػػ
َالَاَ شْتَػا ََِِِبَػِذهََُِيَسمَّنََمنََُْ لََََّوَأفََََّأزْتَدَََُأوََْػُتَمَّدٌََاشْتُوَََُمنَََِمْدحَََِأَحاِدي ََُاْلَبابََِىذا

َ.النَّارََََيْدُخلَُ
َِباَ شْتَػػػػا َََِهػػػػاِمنػََْكُتَػػػػارََُالَالنَّػػػػارََََأفََََِّدينِػػػػوََِِمػػػػنَََْمْعلُػػػػوـٌََُىػػػػوَََِلَمػػػػاَُمنَػػػػاِ  ٌَََوَىػػػػَذا
َاََوا َْلَقابَِ َهاَالنََّ اةَََُوِإفتَّ َ.الصَّاضتَِةَََِواَ ْعَماؿََِِباِ نتَافََِِمنػْ

َهػِ ّّْااَعََّػىا َػ َِّعّاَسفْا:اَ ِرحػْ َُػ َااسَنَّػ ُاااللحَّبِػ ََلافَػ ََلاَسْرػ ٍَاالَػِِي اللصَّػػَحَِ ةِااِرػنَااِ َ ْحَضػ
ُقلُػػوهََُوملَََْ ِاِنْتَ ِنِػػاَعََّػػىالتػََّفُ:ػػللاَ سَنػَُّهػػمُااُنَِّّْهػػمْا َََُْ َمػػاَيَػنػْ ََأَنَّػػوَُ:َالدََّوائِػػمهَََِأْ ػػَذبََُيَػػػْ ُع
ََْْالصََّحاَبةََِِمنَََمبَْحَضرٍَََ َاِل ٍَََأيبََْبنَََِعِليََِّبَِيدَََِأَخذََ ََُْْ لِِّه ػةََِِمػنَََْراِجُعػوفََََوُى ََح َّ

َََْْفَ َ اَمػػػوََُالْػػػَوَداعَِ ػػػنَػُه َِمػػػنَََْواطْتَِليَوػػػةَََُوَأِخػػػيََوِ ػػػيِّيََىػػػَذا)):َ ػػػاؿَُثََّاصتَِْميػػػ َََُعرِفَػػػوَََُحػػػ َََّبَػيػْ
َفَػَلْعنَػػةَََُوؼُتَاَلَوتِػػوَََِوتَػْغيِػػنِهَََِذلِػػكَََِ ْتَمػػافَََِعلَػنَاْلُ ػػلَ َاتػََّوػػقَََُثََّ((َوَأِ يُعػػواَلَػػوََُفَػػاشْتَُعواَبَػْعػِدي
َ.اْلَ اِذِبنيََََعَلنَاللَّوَِ

َهػػِ َِ الْلَحػػِ  ثُااَ ُلػػلفَااَسفْا:اَ ِرحػْ َِمػػنََْلَػػْيسَََأَنَّػػوَََُعلَػػنَُبْدالنِػػوََِفَػيَػػُدؿَُانَػْفِسػػ ِااِفػػّا َػػِ
ََ.َالرَُّسوؿَََِ الـَِ

َ.((العرشَحَتْ َََالَّيِتََاَ فْػَعنَِعْرؽََِِمنََْالسََّما ََِِاََالَّيِتََاْلَمَ رَّةَُ))ََ َحِدي َِ
َأن لػػػػػوََرِ ػػػػػيََََوِإَذاَِباْلَواِرِسػػػػػيَّةََِالْػػػػػَوْحيَََأَنْػػػػػػَ ؿَََتَػَعػػػػػاىَلََاللَّػػػػػوَََُغِضػػػػػ َََِإَذا))ََوَحػػػػػِدي َِ

َ.((بالعربية

َهِ ََاللَّػوَََِرُسػوؿَََِ ػالـَََِعنَََْفْضالَلأَْنِبَيِ ِااَن ـَااُ ْ ِب ُاالاَن ُر ُااَ ُللفَااَسفْا:اَ ِرحػْ
َ.يُوَحنََوْحيٌََُىوَََالَِّذي
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َْْ))ََحػػػِدي ََِمثػػػل ػػػودَََِواضْتَػػػَدؽََِاْلِمػػػالحََِبِػػػاْلُوُجوهَََِعلَػػػْيُ  ََأفَََْيْسػػػَتِحيَاللَّػػػوَََفَػػػِةفَََّالس 
َ.اطتبي َوا عوَعلنَاللَّوََِفَػَلْعَنةََُ((ِبالنَّارَََِمِليًحاَبََيُػَعذَِّ

َهػػِ ََسػػَنةَََُ ػػافَََِإَذا))َ: َػْولِػػوََِِمثْػػلََُ ََنػػَذلاَنػػَذلاتَػػِرِ  ُاالْلَحػػِ  ثِااِفػػّاَ ُلػػلفَااَسفْا:اَ ِرحػْ
َ.((و ي َ ي ََوَ  َََوََ َذاََ َذاََشْهرَََُ افََََوِإَذاَوََ ْي َََُ ْي َََُوَ  َََوََ َذاََ َذا

َهَِ رِا َقيةالأَبِ ا لصفالْلَحِ  ثُااَ ُللفَااَسفْا:احػْ ا. سليظاسزب ا للط
َ.((الظهرَتشدَاعتريسة))َ حدي 
َ.((اصتسدَيوىنَالسمكَأ ل))َو حدي 
َ.((اضتالوةَلت َُحْلوٌََاْلُمْؤِمنَُ))ََوَحِدي َِ

َهػػِ َُْ:ػػ ِااَسَثِِد ػػثُا:اَ ِرحػْ ػػا)):ََ َقْولِػػوََِِنػػْذب ااُنَََّّهػػِالْل :َلَػػوََُ َػػاؿَََاْلَعْقػػلَََاللَّػػوَََُخلَػػقََََلمَّ
َآُخػذََُبِػكَََِمْنػكََََعلَػيََََّأْ ػَرـََََخْلًقػاََخَلْقػ َََُمػا:َفَػَقاؿََََفَ ْدبَػرََََأْدِبرَْ:ََلوَََُ اؿَََُثَََّفَ  ْػَبلَََأَْ ِبلَْ
َ.((أعديََوِبكََ

َهػِ َُااللَّتِػّالَأَثِِد ػثُا:اَ ِرحػْ َُااِفيَهػِا ُػْذَن َِاََثَ َيِصػػََوالَِ ػْذبٌََُ لََّهػاََ َثَيِتُػ ُاالْلَ ِضػ
َ.َواِحدٌَََحِدي ٌَََحَياِتوَِ

َهػػػِو ػػػِالْلَحػػػِ  ثُااَ ُلػػػلفَااَسفْا:اِرحػْ َ.ِ ْط نِػػػ ِااَعََّػػػىاللصَّػػػِحيَحةُاالل َّػػػَللِي ُااتَػُ:ػػػلـُااِر َّ
َفػػةهنَْا نبيػػا َأخبػػارَاَالدعػػنَوا ػػعوََ َصػػدَََالَّػػِذيَالدَِّويػػلََُِعنُػػقٍََبْػػنَََِعػػْوجَََِ َحػػِدي َِ
َِذَراعٍََآالؼَََِثالثَػػػةََََ ػػافَََ ُولَػػوَََُأفََّ))َاضْتَػػِدي َََِىػػَذاَِاََفََّفَػػػةََِاَ ْخبَػػارَََِىػػِذهَََِعلَػػنَكتػػرتوف
اَنُوًحاََوَأفََََّوثُػْلًثاََوَثالِثنيََََوَثالَثةَََمئةََوَثالثَِ ْلػيِنََلَػوَََُ اؿَََاْلَغَرؽَََُخوََّفوَََُلمَّ ََ ْصػَعِتكَََِاََازتِْ
َ.((ال...َََىِذهَِ
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َهِ َِ صَاالْلَحِ  ثِااُرَ َِلَفةُا:اَ ِرحػْ َْمفِالاَصػ نْػَياَِمْقػَدارَََِ َحػِدي َِاْلُ:ػ َعةَََُوأَنػََّهػا))َالػد  ََسػبػْ
َ.((السَّاِبَعةََِا َْلمهََِِاَََوؿَتْنَََُسَنةٍََآالؼَِ

ََبِقػيَََ َػدََْأَنَّػوَََُعاِلًمػاََأَحػدٍََُ لَ ََلَ افََََ ِحيًحاََ افََََلوََْ َنَّوََُاْلِ ْذبََِأَبْػنَيَََِمنَََْوَىَذا
اَعػػنِااَ ْسػػأَللَنكَا}:َيقػػوؿَتعػػاىلَواعَسػػنةَوستسػػوفَوأحػػدَمئتػػافَاىػػذََوْ ِتنَػػاَِمػػنََْلِْلِقَياَمػػةَِ
فَااللسََِّعةِا َِيِاسَ َِّ َِ َْ اِفػّا َػُ:ََّػعْااُيػلَااِنلّااِلَلْقِتَهػِاُ َجَّّْيَهِالارَ ّّْاِعْح َااِعَُّْ َهِاِننََّ ِاُق ْااُر

ّّّااكَاَنأَنَّػػػاَ ْسػػػأَللَنكَاا َػْغتَػػػةَااِنلّااتَػػػْأتِيُلمْاالاَ لَأْرضِااللسَّػػػَ َِ لتِا َهػػػِاَثِفػػػ اِننََّ ػػػِاقُػػػ ْااَعحػْ
َ تابٌََ-اعَرزتو-َذ رَماَآخرَإىلَ(1)..."َ{للََّّ ِااِعْح َااِعَُّْ َهِ َ.ٌَْوىاـَُ يَِّوىو

ا يحِؾارؤلفِتاخِصةافّالل لضلعِتار  :
َالآللئَاظتصنوعةَاَا حادي َاظتو وعةَللسيو ي.
َالووائدَاجملموعةَاَا حادي َاظتو وعةَللشو ا .

َتَالبنَاصتوزي.اظتو وعا
   

َ
  

                                                             

َ(َؼتتصرًا.80-50اظتنارَاظتنيمهَالبنَالقيْ:َ)صَ(1َ)
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 :-سحوَ اهلل–قال الٌاٖن 

ٌُددددددددْىي ُلشي امل    ْ ٘ ُقددددددددًْٖ***  ّقلددددددددذ  أذلددددددددد  كددددددددالل  ُْٗهلددددددددحل الثل  ٌ ِلا: هل ٘ ُر  سلددددددددوَّ

ٙن أذلددددددددد    ٘لي تدددددددأس تل ْ  ل الثَّ ثدددددددد ِلا ثدددددددنَّ تخ٘نددددددددش ُخريوددددددددد  ***  فلددددددد  أق سدددددددداُه
 

   
 

ا
ا
ا

 ا
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ا
ا
ا
ا
ا

ا ح  الهللاتُِلىا تلفي: الل َحاتم
ار حِا  ح  ؾاِبحِنكاللَّهم

َؾا ستلبانليك اسزه اسفالانل انلاسنعاسِتغف
ار حِات:ب ارحِاننكاسنعاللس يِاللَُّيم

  للح  اهللارباللُِل ين
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الل حتل ِتفهَسا
5ََ................................................................َمقدمة

7ََ.............................َأقتيةَعلَْاضتدي َوتارمتوَوآدابَ ال َالعلْ
َاضتدي َ؟ 7ََ.........................................َأواًل:َظتاذاَندرسَعلـو
15ََ..........................................َثانًيا:َأىَْآدابَ ال َالعلْ

21ََ......................................َثالًثا:َنش ةَعلَْمصدلثَاضتدي 
23ََ.........................................َرابًعا:َمنَىوَا ماـَالبيقو َ؟
25ََ....................................َالبيقونيةخامًسا:َشروحاتَاظتنظومةَ

26ََ......................................َتعريمهَمصدلثَاضتدي  َوفائدتو
27ََ....................................................َأقتيةَعلَْا سناد

29ََ.................................................َظتنظومةَالبيقونيةمنتَا
32ََ.........................................................َبدايةَالشرح
32ََ.............................................َ:-رزتوَاع- اؿَالبيقو َ

32ََ........................َباضتمِدَُمَصلِّياًَعلنَ***َػُتمٍَّدََخِنَنيْبَأُرسالَأبدأَُ
35ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

َاضتدي َعدَّةَ***َوُ ل َواحٍدَأتنَوحدَّه 35ََ..................َوِذيَِمَنَأ َساـِ
40ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ
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40ََ...............َأوَّعُتاَ"الصحيُث"َوىَوَماَاتََّصْلَ***َإسناُدُهَومْلَُيَشّذَأوَُيعلَّ
46ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

ََعْنَِمْثِلِوَ***َُمْعَتَمٌدَاََ ْبِدِوَونَػْقلوَِ ٌِ 46ََ...................َيَػْرويِوََعْدٌؿََ اِب
49ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

49ََ.......ََو"َاضَتَسُن"َاَلمْعُروُؼَ ُْر اًَوَغَدْتَ***َرَِجاُلُوَالَ الّصحيِثَاْشتَػَهَرتَْ
52ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

َُ ثُػرَْ 52ََ........َوُ ل َماََعْنَرُتبِةَاضُتْسِنََ ُصرَ***َفَػْهَوَ"الضعيمُه"َوىَوَأْ َسامًا
64ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

64ََ..................َوماَُأ يمَهَللنيبَ"اَلمْرفوُع"َ***َوماَلَتاِبٍ َُىَوَ"اظتْقدوُع"
69ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ
َاُلمْصدونَومْلََي ََْو"اُلمْسَنُد"َالَُ 69ََ.........َمتَِّصُلَا سناِدَِمْنَ***ََراويِوَح َّ
71ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

َُ لََِّراٍوَيَػتَِّصلَ***َ 71ََ............َإْسَناُدُهَللُمْصَدونََؼ"اُلمتَّصْل"وَماَِبَسْمِ 
73ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

َب ِ َالو َ"ُمَسْلَسٌل"َُ ْلََماََعَلنََوْ مٍهَأَتنَ***َِمْثُلَأَماَواعَأنَْ
ثَِنيِوَ اِئماَ***َأْوَبَػْعَدَأْفََحدََّثيِنَتَػَبسََّما 73ََ....................َ َذاَؾََ ْدََحدَّ

75ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ
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75ََ............َاثَننِيَأْوََثالثْوَ***َ"َمْشهوٌر"ََمْرِوي َفَػْوَؽَماََثالثوََْ"َع يٌ "ََمرِويَ 
79ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

ََ َرـَْ ََ َعنََسعيٍدََعْن َعٌن" َْْ"َمَعنػْ ٌْ"ََماَفيِوََراٍوَمْلَُيَس 79ََ.............َ***َ"َوُمبَه
83ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

83ََ...............ََ ْدَ"نَػَ ال"وُ ل ََماَ َػلَّ َرَِجالُُوَ"َعال"َ***َوِ د ُهََذاَؾَالِذيَ
88ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

88ََ..........َوَماَأَ ْوَتُوَإىلَا ْ َحاِبَِمْنَ***َ َػْوٍؿَوفْعٍلَفْهَوَ"َمْو ُوٌؼ"َزُ نَْ
89ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

َِْ َ***َوُ ْلَ"َغريٌ "َماََرَو ََراٍوََفق ِْ ََسَق 89ََ..........َ"َوُمْرسٌل"َِمنُوَالصََّحايب 
93ََ..............................................َ:-رزتوَاع- اؿَالناظَْ

َقِدُ "َا ْو اِؿَ َو ل ََماَمْلَيَػتَِّصْلَِ َاٍؿَ***َإْسَناُدُهَ"ُمنػْ
َِمْنُوَاثْػَنافَ***َوَماَأتنَ"ُمَدلَّساً"َنََ ُِ 93ََ...............َوعافَِ"واُلمْعَضُل"َالسَّاِ 

96ََ..............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ
َِمْنُوَاثْػَنافَ***َوَماَأتنَ"ُمَدلَّساً"ََنوعاِفَ ُِ َ"واُلمْعَضُل"َالسَّاِ 

ْنَفَػْوَ ُوَبعْنَوأْفَا وَّؿَا ْسقاُطَللشََّ ُقَلَؽتَّ َيِخَوأْفَ***َيَػنػْ
96ََ................َوالثَّاِفَالَُيْسِقدُُوَل ْنََيِصمْهَ***َأْوَ اَفُوَمباَبِوَالَيَػْنعِرؼَْ

102ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ
102ََ.........َوَماَمَتاِلمُهَِثقٌةَفيِوَاَلمالَ***َفػ"الشَّاذ "َو"اَلمْقلوُب"َِ ْسَماِفََتال
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104ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ
َُْ َُْ***َو َػْلُ َإْسَناٍدَظتنٍتَِ س 104ََ.....................َإْبَداُؿَراٍوَماَِبَراٍوَِ ْس

107ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ
107ََ..................***َأْوَرْتٍ َأْوََ ِصٍرَعلنَروايةَََِو"الَوَرُد"َماَ َػيَّْدَتُوَبِثَقةَِ

110ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ
ََُْ دَْ 110ََ..................َُعرَِفاَوَماَبِعلٍَّةَُغُموٍضَأْوََخَواَ***َ"ُمَعلٌَّل"َِعْنَدُى

112ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

112ََ..............َوُذوَاْخِتالِؼَسَنٍدَأوََمنْتٍَ***َ"ُمْضدرٌب"َِعْنَدَأىْيِلَالَونَِّ
115ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

115ََ...ََو"اُلمْدَرجاُت"َاَاضتديِ َماَأَتْ َ***َِمْنَبَػْعِ َألواِظَالر َواِةَاتََّصَل َْ
117ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

117ََ.............َوَماََرو َ ل ََ رِيٍنَعْنَأخْوَ***َ"ُمَدبٌَّم"ََفاْعرِْفُوََحقًّاَوانْػَتخوَْ
119ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

119ََ..............ُمتَِّوٌقََلْوظاًَوخداًَ"ُمتَّوْق"َ***َوِ د ُهَفيماَذََ ْرنَاَ"اُلمْورتْؽ"
120ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

َِْ َ***َوِ د ُهَ"ؼُتَتِلمٌه"ََفاْخَ َالَغَل ِْ َفَػَق ِِّ 120ََ...........َ"ُمْؤتَِلمٌه"َُمتَِّوُقَاطت
121ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ
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121ََ.................َ"واُلمْنَ ُر"َالَورُدَبِوََراٍوََغَداَ***َتَػْعِديُلُوَالَلْتِمُلَالتػََّور َدا
123ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

َ َردَّ 123ََ.................َ"َمرُتوُ ُو"ََماََواِحٌدَبِوَانَورْدَ***َوأرَتُعواَلَضْعِووَفَػُهَو
124ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

124ََ.............َال ِذُبَاُلمْختَػَلُقَاظتصُنوُعَ***َعَلنَالنَّيبَِّفَذِلَكَ"اظتْو وُع"َو
133ََ............................................َ:-رزتوَاع– اؿَالناظَْ

َ اصَتْوَىِرَاظتْ نَُ َوِفَ***َشَتَّْيتُػَها:ََمْنظُوَمَةَالبَػيػُْقو َوَ ْدَأَتْ 
خبٍنَُخِتم َْ 133ََ...................َفَػْوَؽَالثَّالثنَيَب ْرَبٍ َأَتْ َ***َأْ ساُمَهاَثََّ
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